ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1422

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

الأحد  21جمادى الأوىل 1443هـ

املوافـق  26دي�سمبـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/205صــادر فـي  2021/12/23با�ستقطــاع ن�سب ــة من
ميزانية امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة املخ�ص�صة لربامج
امل�س�ؤوليــة االجتماعيــة ل�صالــح الهيئة العمانية
للأعمال اخلريية.
11
جهـــاز ال�ضرائــب
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/339صادر فـي  2021/12/16بتحديـد ر�سـوم �إ�صــدار
12
ترخي�ص �إقامة امل�ستودع ال�ضريبي.
املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/43صادر فـي  2021/12/15بتعديل بع�ض �أحكـام الئحة
التدري ــب فـي املجل ــ�س العمان ــي لالخت�صا�صات
14
الطبية.
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�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة

رقم
ال�صفحة

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�ش�أن ت�سجيل مناذج �صناعية.
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إعـالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عفار العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القرن العلم خلدمات النفط والغاز �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الأفق املميزة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد �صحم للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ؤ�س�سة �أبو زخرف للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س العقدة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الليتاق للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ريناد ال�سنيدي للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف غويلة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللكية للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة الدهاريز للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد الريف الذهبي  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوادر اخلري للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفاو الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكناري املتكاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حممد للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة الياقوت الوطنية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أيام زمان الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حمود بن حممد الهديفي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح العز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املنذر املحروقي للتجارة  -ت�ضامنية158 .
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم خلدمات اال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهند الهند�سية والتجارة �ش.م.م159 .
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب الربكة للتجارة �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رال للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز امل�شاوي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ديار ال�سعادة للتجارة  -ت�ضامنية161 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النجم املميز للتجارة  -ت�ضامنية161 .
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق غرب �آ�سيا ملواد البناء �ش.م.م
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�سة الباطنة احلديثة للتجارة �ش.م.م162 .
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل ال�سالم الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن حممد بن رجب ال�شنفري و�شريكه
163
للتجارة  -ت�ضامنية.
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكثريي واحلباري العاملية �ش.م.م.
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي زيك ال�شاملة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي ال�سان املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية165 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيــد بن �أ�سلــم �أحمــد ال�شحــري و�شريك ــه
165
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م166 .
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شجار �شتال للتجارة  -ت�ضامنية.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف القابل للتجارة  -ت�ضامنية.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالمح العرب املميزة  -ت�ضامنية.
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الروابي للتجارة  -ت�ضامنية.
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء مغ�سر اجلنوبية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صيانة الدقيقة للإلكرتونيات  -ت�ضامنية169 .
169
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد الذهلي للتجارة  -تو�صية.
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي جنفني للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميالد املجد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية170 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سة العباقرة للتجارة �ش�.ش.و.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد اخلليج الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية172 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحور الغبرياء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م172 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم الليل احلديثة للتجارة  -تو�صية173 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شمال احلديثة �ش.م.م.
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عارف الكندي للتجارة �ش�.ش.و.
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن حميل بن حمدان املريخي و�أوالده
للتجارة  -تو�صية.
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة همايل م�سندم للتجارة  -تو�صية.
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآمال الوردية املتميزة �ش.م.م.
175
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متجر التحف �ش.م.م.
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية176 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاز للتطوير العقاري �ش.م.م.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�سالم الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م177 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط ال�سعيد املتميزة للتجارة �ش.م.م.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سمة العامرات احلديثة �ش�.ش.و.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صحار الوطنية للإعمار �ش.م.م179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإن�شاء العايل للتميز  -ت�ضامنية.
179
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمانة للتجارة �ش.م.م.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �إبراهيم اجلابري للتجارة  -تو�صية180 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء امل�ستقبل الرائدة �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت الأخ�ضر للمقاوالت �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل احليل للتجارة  -ت�ضامنية.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي وماهر �أبناء عبداللـه بن �سامل املعمري
للتجارة �ش.م.م.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط اخل�ضراء العاملية �ش.م.م.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جداول ال�سوادي للتجارة �ش.م.م.
183

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفار�سي واملالكي للمقاوالت وال�صيانة العامة �ش.م.م184 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد قفيفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية184 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمــة للخدم ــات الكهربائي ــة وامليكانيكي ــة
والفنية �ش.م.م.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب الربكة الذهبية للتجارة �ش.م.م.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�صفيح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية186 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شراقة ال�شارقة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م186 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ستال للديكور �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثوب الأ�صيل للتجارة  -ت�ضامنية.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز جمز للتجارة  -ت�ضامنية.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�ساور الع�صرية للتجارة �ش.م.م.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شري �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التعاون امل�شرتك للتجارة �ش.م.م189 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد املحريزي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية190 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جعالن اجلديدة للتجارة  -ت�ضامنية.
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الليل الف�ضي للتجارة  -ت�ضامنية191 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شفق للتجهيزات والتجارة �ش.م.م.
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارق م�سقط الدولية �ش.م.م.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سرعة الدولية (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م192 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدف العاملية �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيف للأعمال التجارية �ش.م.م.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة الأملا�س الكربى �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التنانني العاملية �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفخر ل�صيانة الأجهزة الكهربائية �ش.م.م195 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال اخل�ضراء املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية195 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمال املتقدمة �ش.م.م.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دو�سيل للخدمات البيئية �ش.م.م.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني البداية الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية197 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن حمد بن مزهود الزرعي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
197

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بنت الذهبية للتجارة �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحجبة للعبايات �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلامدي املتحدة �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الي�سر للتعمري  -ت�ضامنية.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي احلوا�سنة احلديثة �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيارات الواحة �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سام وو�سام الع�صفور للتجارة �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضبة الواحة احلديثة  -ت�ضامنية.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائمة للم�شاريع الربونزية �ش.م.م.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العو�ضي الدولية �ش�.ش.و.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنيات وحلول املزن �ش.م.م.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريامي الذهبية احلديثة �ش.م.م.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سياحة امل�ستدامة �ش.م.م.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع ال�شرق للخدمات التجارية  -ت�ضامنية205 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الباطنة الواعدة  -ت�ضامنية.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي كتم للتجارة  -ت�ضامنية.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزاحمي للأملنيوم  -ت�ضامنية.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خ ــط ال�شـ ــرق الأو�س ــط املتحـ ــدة للتجـ ــارة
واملقاوالت �ش.م.م.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ياقوت اخلليج للتجارة واملقاوالت  -تو�صية207 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سطول للخدمات اللوج�ستية �ش.م.م208 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لوازم العاملية �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلوبة الف�ضية  -ت�ضامنية.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب املخرتع للتجارة  -تو�صية.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلوبة الذهبية  -ت�ضامنية.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صبح و�سعيد �أبناء �سليم بن �سامل الكلباين
للتجارة  -ت�ضامنية.
210

رقم
ال�صفحة
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سماك م�سندم �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوب الغبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية211 .
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول ال�سالمة ال�شاملة �ش.م.م.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطفل الفريد الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أريج الهمبار للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م213 .
213
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التعبري لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م.
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة املتجددة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن را�شد اليعقوبي و�شريكه  -ت�ضامنية214 .
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط القو�س �ش.م.م.
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول الع�ضوية عرب الإنرتنت �ش.م.م.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد �سعيد �ضباب للتجارة  -تو�صية.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بر �شربثات  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمعة علي �سليمان و�شركاه الطبية �ش.م.م217 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد و�سيف املعمري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية217 .
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شفرة الف�ضية للم�شاريع �ش.م.م.
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ساكن للأعمال ال�شاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة اخل�ضراء املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية219 .
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سامي بدية احلديثة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عبداللـه و�شريكه للتجارة  -تو�صية220 .
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة م�سقط املتحدة �ش.م.م.
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي ال�شرق الوطنية  -ت�ضامنية.
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان احلمراء الوطنية  -ت�ضامنية.
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املناعة احلديثة للتجارة �ش.م.م.
222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأقدام العالية للتجارة  -ت�ضامنية.
223
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء الق�صف للتجارة  -ت�ضامنية.
223
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفريوز لل�ساعات �ش.م.م.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوبال للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاع الوطنية  -تو�صية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سقاف الدولية �ش.م.م.
225
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفردو�س املتكاملة �ش.م.م.
225
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستثمار والأعمال التجارية  -ت�ضامنية225 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنارة الدولية �ش.م.م.
225
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالكرو ال�شرق الأو�سط �ش.م.م.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جدائل اليا�سمني للتجارة  -ت�ضامنية226 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل �ضنك الأهلية �ش.م.م.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ويحيى للتجارة  -ت�ضامنية.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س الر�ؤية للمقاوالت  -ت�ضامنية227 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمم ــد ومبـ ـ ــارك الرا�ش ـ ــدي للتج ـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربونز الوطنية �ش.م.م.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق الأول �ش.م.م.
227
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف اخلليج الع�صرية �ش.م.م.
228
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار جمان املميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية228 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط �سمائل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية228 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج املنطقة �ش.م.م.
228
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جودة �صاللة ال�شاملة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم املعايل للتجارة �ش.م.م.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طرفيت املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي �صحم للتجارة  -ت�ضامنية.
229
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر املدينة اجلديدة �ش.م.م.
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرائد املميزة للخدمات �ش.م.م.
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرك املحرتف احلديثة �ش.م.م.
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جتارة ال�شم�س للهدايا �ش.م.م.
230
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة البدوي للخدمات التجارية �ش.م.م231 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سيم العاملية احلديثة �ش.م.م.
231
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد اخل�شدة احلديثة للتجارة  -تو�صية231 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي العذيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م232 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العليان وال�شنفري للتجارة �ش.م.م.
232

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري
رقــم 2021/205
با�ستقطاع ن�سبة من ميزانية امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة املخ�ص�صة
لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية ل�صالح الهيئة العمانية للأعمال اخلريية
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يجب على امل�ؤ�س�سات وال�شركات ا�ستقطاع ن�سبة ال تقل عن ( )%20ع�شرين فـي املائة من ميزانيتها
املخ�ص�صة لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية ل�صالح الهيئة العمانية للأعمال اخلريية.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 18 :من جمادى الأولى 1443هـ
املوافـــــق 23 :من ديـــ�سمـبـــــــــــر 2021م
قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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جهـــاز ال�ضرائــب
قـــرار
رقــم 2021/339
بتحديد ر�سوم �إ�صدار ترخي�ص �إقامة امل�ستودع ال�ضريبي
ا�ستنادا �إىل قانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/23
و�إىل نظام جهاز ال�ضرائب واعتماد هيكله التنظيمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/42
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادرة بالقرار رقم ،2020/51
و�إىل موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتــدد ر�ســوم �إ�صــدار ترخيــ�ص �إقامــة امل�ستــودع ال�ضريبي �أو جتديده ح�سب قيمة ال�ضمــان
امل�صرفـي الذي يقدمه طالب الرتخي�ص قبل البت فـي طلب الرتخي�ص �أو جتديده ،وفقا
للجدول الآتي:
قيمة ال�ضمان امل�صرفـي بالريال العماين

الر�ســم
بالريال العماين

�أقل من ( )50.000خم�سني �ألفا

( )500خم�سمائة

من ( )50.000خم�سني �ألفا �إىل ( )100.000مائة �ألف

(� )1.000ألف

من ( )100.001مائة �ألف وريال عماين واحد �إىل ( )500.000خم�سمائة �ألف

(� )2.000ألفان

( )500.001خم�سمائة �ألف وريال عماين واحد �إىل ( )1.000.000مليون ( )3.000ثالثة �آالف
�أكرث من( )1.000.000مليون
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( )5.000خم�سة �آالف
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املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443/ 5 / 11 :هـ
املـوافــــق2021/ 12 / 16 :م
�سعـود بن نا�صر بن را�شد ال�شكيلي
رئـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س ج ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ال�ضـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
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املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قــــــــرار
رقــم 2021/43
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
ا�ستنادا �إىل نظام املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2006/31
و�إىل الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ال�صادرة بالقرار رقم ،2019/13
و�إىل موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية،
وبناء عـلى مـا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستبــدل بن�صــو�ص املــواد ( ،)25و( ،)41والبنــد ( )1مــن املادة ( ،)49مــن الئحــة التدريــب
فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية امل�شار �إليها ،الن�صو�ص الآتية:
املــادة ()25
"يكون نقل املتدرب فـي برامج االخت�صا�ص والزمالة من م�ستوى تدريبي �إىل امل�ستوى
الذي يليه ،بعد اجتيــازه عنا�صر التقييــم لذلك امل�ستــوى ،وفقا لل�سيا�سات والإجراءات
املعمول بها فـي املجل�س".
املــادة ()41
" تكون امتحانات املجل�س على النحو الآتي:
�أ  -امتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص:
 - 1يعد اجتياز هذا االمتحان �شرطا �أ�سا�سيا لإكمال التدريب ،كما يعد جزءا من �شهادة
االخت�صا�ص التي مينحها املجل�س.
 - 2تكون �صيغة االمتحان حتريرية فقط.
 - 3يخ�ضــع املتـ ــدرب لهــذا االمتحـ ــان خــالل العــام الأكادميــي الثــانــي �أو الثــالــث
وفقا ملا يقرره املتدرب.
-14-
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 - 4حتدد درجة النجاح لهذا االمتحان بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س،
وال ينقل املتدرب من امل�ستوى الثالث �إىل امل�ستوى الرابع �إال �إذا اجتاز امتحان
اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص.
 - 5يجوز للجنة التعليمية اال�ستعانة بامتحان بديل فـي حالة تعذر �إجراء امتحان
اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص ،وذلك بعد موافقة جمل�س الأمناء ،ووفق
ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة فـي املجل�س.
 - 6يجــوز للمتــدرب الذي مل يجتــز هذا االمتح ــان� ،إعــادته خــالل �سنــة من تاريــخ
جلو�سه لالمتحان �أول مرة ،وفـي جميع الأحوال ال ي�سمح للمتدرب ب�أداء هذا
االمتحان لأكرث من ( )3ثالث مرات طيلة مدة الربنامج التدريبي ،وفـي حال
عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من املجل�س.
 - 7يتحمـل املجلــ�س تكاليــف �أداء هذا االمتحــان ملـرة واحدة فقط ،ويتحمــل املتــدرب
�أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �إعادة االمتحان فـي املرات التي تليها.
 - 8ت�ستثنى الربامج التي تقل مدتها التدريبية عن (� )4أربع �سنوات من امتحان
اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص ،وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها فـي
املجل�س.
ب -امتحان اجلزء الثاين ل�شهادة االخت�صا�ص:
 - 1يعد اجتياز هذا االمتحان جزءا من متطلبات احل�صول على �شهادة االخت�صا�ص،
وي�شرتط لأداء هذا االمتحان اجتياز امتحان اجلزء الأول ل�شهادة االخت�صا�ص
�أو ما يعادله.
 - 2يكون االمتحان حتريريا ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا �أو �أي �صيغ �أخرى
يحددها املجل�س.
 - 3يعد اجتياز اجلزء التحريري �شرطا �أ�سا�سيا للتقدم للجزء الإكلينيكي� ،إن وجد.
 - 4يجوز للمتدرب �أداء هذا االمتحان للمرة الأوىل خالل ( )6ال�ستة �أ�شهر الأخرية
من العام الأكادميي الأخري من الربنامج التدريبي بعد احل�صول على موافقة
اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي.
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 - 5مينــح الطبيب �أو املت ــدرب (� )4أربــع حمــاوالت لهذا االمتحان خالل ( )5خم�س
�سنوات من تاريخ �إكمال التدريب فـي برنامج االخت�صا�ص.
 - 6فـي حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا االمتحان بعد ا�ستنفاد املحاوالت ( )4الأربع،
�أو مرور ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إكمال التدريب دون اجتياز امتحان
اجلزء الثاين ،ف�إنه يخ�ضع لفرتة تدريب �إ�ضافـية ملدة عام ،وتقوم اللجنة
التعليمية بو�ضع الربنامج التدريبي للمر�شح خالل هذه الفرتة قبل �أن
يخ�ضع للمحاولة الأخرية لأداء هذا االمتحان.
 - 7فـي جميع الأحوال ،ال ي�سمح للطبيب ب�أداء هذا االمتحان بعد ا�ستنفاد ال�شروط
املذكورة م�سبقا �أو مرور �أكرث من (� )6ست �سنوات من تاريخ �إكمال التدريب.
 - 8حتدد درجة النجاح بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س.
 - 9يتحمل الطبيب �أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �أداء هذا االمتحان جلميع
املحاوالت.
ج -امتحان الزمالة:
 - 1يعـ ــد اجتي ــاز هــذا االمتح ـ ــان �شرطا �أ�سا�سيــا للح�صــول علــى �شهـ ــادة الزم ــالة،
وي�شتمل على جزء حتريري ،ويجوز �أن يت�ضمن جزءا �إكلينيكيا �أو �أي �صيغ
�أخرى يحددها املجل�س.
 - 2ي�شرتط لأداء هذا االمتحان الآتي:
�أ  -احل�صول على �شهادة االخت�صا�ص.
ب � -إكمال فرتة التدريب وعنا�صر التقييم اخلا�صة بربنامج الزمالة التدريبي
بنجاح.
 - 3تكون للطبيب املتدرب ( )3ثالث حماوالت كحد �أق�صى الجتياز هذا االمتحان
خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �إكمال التدريب فـي برنامج الزمالة.
 - 4فـي جمي ــع ا ألحــوال ،ال ي�سمــح للطبيب بـ�أداء ه ــذا االمتح ـ ــان بع ــد مــرور ()3
ثالث �سنوات من تاريخ �إكمال التدريب فـي برنامج الزمالة.
 - 5حتدد درجة النجاح بح�سب املعايري والأ�س�س التي ي�ضعها املجل�س.
 - 6يتحمل الطبيب �أو جهة عمله � -إن وجدت  -تكاليف �أداء هذا االمتحان جلميع
املحاوالت".
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البند ( )1من املــادة ()49
"� - 1إذا ل ــم ينج ــح فـي التقييــم ال�سن ــوي لعامني متتاليني بالن�سبة لربنامج االخت�صا�ص،
ولعام واحد بالن�سبة لربنامج الزمالة".
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 11 :من جمادى الأولى 1443هـ
املوافـــــق 15 :من ديـــ�سمـبـــــــــــر 2021م
د� .أحمد بن حممد بـن عبيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ــة
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �أمـنـ ـ ـ ـ ـ ــاء
املجلـ�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكي ــة الفكري ــة ع ــن ت�سجي ـ ــل النمــاذج ال�صناعـ ــية وفقــا لأحكام قانـ ــون حق ــوق
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2008/67
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة
()71
()72
()73
()74

()30
()12
()54

رقم الطلبOM/ID/2019/00010 :
تاريخ التقدمي26/6/2019 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:

ت�صنيف لوكارنو
 1تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (�أول�سو تريدينغ �أز تويوتا موتور كوربوري�شن)  -ياباين
2
3
 1نايويا �سوزوكي  -ياباين
 2هايروفيومي فوكوي  -ياباين
� 3شو �أوكازاكي  -ياباين
4
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية2018 - 028785 :
تاريخ الأولوية27/12/2018 :
( )28عدد النماذج فـي الطلب
منوذج �صناعي
املنتج الذي يغطيه الطلب:
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

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

ت�صنيف لوكارنو
()71

()72

()73
()74
()30
()12
()54

 1باريال جي.اي �أر.فراتيلي ا�س بي �أ � -إيطايل
2
3
 1ولرت ماريا دي �سيلفا  -يوناين
2
3
4
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية008204846 :
تاريخ الأولوية15/10/2020 :
منوذج �صناعي
املنتج الذي يغطيه الطلبPASTA :
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رقم الطلبOM/ID/2021/0004 :
تاريخ التقدمي13/4/2021 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:1.1

( )28عدد النماذج فـي الطلب
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة
()71

()72

()73
()74
()30
()12
()54

رقم الطلبOM/ID/2021/0007 :
تاريخ التقدمي30/5/2021 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.: 09-01

ت�صنيف لوكارنو
 1دكتور .فراجني�س فايرنيز ا�س  .بي � .أ � -إيطالية
2
3
 1م�سرت.فراجنيز باولو � -إيطايل
2
3
4
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية008400329 :
تاريخ الأولوية11/1/2021 :
( )28عدد النماذج فـي الطلب
منوذج �صناعي
املنتج الذي يغطيه الطلبPerfume bottles :
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة
()71

()72

()73
()74
()30
()12
()54

رقم الطلبOM/ID/2021/0008 :
تاريخ التقدمي1/7/2021 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:

ت�صنيف لوكارنو
 1تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (�أول�سو تريديتغ �أز تويوتا موتور كوربوري�شن)  -ياباين
2
3
 1ما�ساكي �أوكيو  -ياباين
 2ما�سانوري كينو�شيتا  -ياباين
 3تيكي�شي �أوجاوا  -ياباين
 4هايرونامي هاجا  -ياباين
 5هاي�سايوكي تا�شريو -ياباين
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية2021-000051 :
تاريخ الأولوية5/1/2021 :
( )28عدد النماذج فـي الطلب
منوذج �صناعي :Automobile
املنتج الذي يغطيه الطلب:
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة
()71

()72

()73
()74
()30
()12
()54

رقم الطلبOM/ID/2021/00012 :
تاريخ التقدمي12/8/2021 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:

ت�صنيف لوكارنو
 1امل�صنع العماين للمواد الغذائية �ش.م.م  -عمانية
2
3
 1بوجي�ش �سرندرا
2
3
4
5
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية:
تاريخ الأولوية:
( )28عدد النماذج فـي الطلب
منوذج �صناعيAl Mudhish Tomato Paste Packet :
املنتج الذي يغطيه الطلب:
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة
()71

()72

()73
()74
()30
()12
()54

رقم الطلبOM/ID/2021/00013 :
تاريخ التقدمي12/8/2021 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:

ت�صنيف لوكارنو
 1امل�صنع العماين للمواد الغذائية �ش.م.م  -عمانية
2
3
 1بوجي�ش �سرندرا
2
3
4
5
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية:
تاريخ الأولوية:
( )28عدد النماذج فـي الطلب
منوذج �صناعيInner Carton:
املنتج الذي يغطيه الطلب:
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

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

ت�صنيف لوكارنو
()71

()72

()73
()74
()30
()12
()54

 1كروك�س انك � -أمريكية
2
3
 1مايكل �سارانتاكو�س � -أمريكي
2
3
4
1
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
3
بيانات الأ�سبقية
رقم الأولوية29/774,231 :
تاريخ الأولوية15/3/2021 :
منوذج �صناعيFOOTWEAR (Priority No.: 29/774,231(:
املنتج الذي يغطيه الطلب:
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رقم الطلبOM/ID/2021/00025 :
تاريخ التقدمي13/9/2021 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل
Loc Cl.:

( )28عدد النماذج فـي الطلب
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�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 رقم106573 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلطب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/12/19 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم112457 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة املالب�س اجلاهزة والنفوتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو زينب و�شريكته للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 1860 :ر ب� ،111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/8/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم126255 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوايا الغبرياء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/2/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130187 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ �شنا�ص الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �شنا�ص ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135946 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم و املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التطوير احلديث للخدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 965 :ر.ب 117 :اخلوير اجلنوبية ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147551 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع التبغ والفحم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املدهو�شي املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150240 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التوازن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/19 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150241 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقنعة جتميلية ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول
لو�ش ــن لل�ش ــعر� ،أطقــم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات �صقل،
كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،م�ستح�ضرات �إزالة الطالء ،ماء اخلزامى ،ماء
معطر ،بخور ،مزيالت �شعر ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،مكياج ،م�ستح�ضرات
تنظيف ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،فازلني لأغرا�ض التجميل ،مواد دهنية لأغرا�ض
التجميل ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت للعطور والروائح ،زيت الورد ،م�ستح�ضرات
تنعيم تن�شية ،م�سك ل�صناعة العطور� ،شامبو ،عط ــور ،م�ستح ــ�ضرات العــناية بالأظافر،
�صناعة عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،مراهم لأغرا�ض التجميل ،م�ساحيق
مكياج ،م�ستح�ضرات حالقة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة� ،أكيا�س معطرة للبيا�ضات،
م�ستح�ضرات للإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل� ،أعواد البخور ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء،
ملمعات �شفاه ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية� ،شامبو جاف� ،أظافر ال�صقة م�صنعة،
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م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،حناء �صبيغ جتميلي ،علب �أحمر ال�شفاه ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام لغري الغايات الطبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مناديل مبللة
مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية ،مطهرات غري طبية
للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،خال�صات �أع�شاب لغايات التجميل ،معطر هواء مع �أعواد
(عيدان) خ�شبية ،م�ستح�ضرات جتميل للأطفال ،مناديل الطفل م�شربة مب�ستح�ضرات
تنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أركان الفـيحاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �سمائل ,حمافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150243 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطورة الورد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150244 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اجلراحة التقوميية ،خدمات تقومي الأ�سنان ،خدمات طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز الريحان الطبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150246 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وكالء العمولة والو�ساطة التجارية وترويج وت�سويق الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سقاء العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150247 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سحائب عوقد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150248 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مغ�سلة �أ�صالة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150249 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (حمالت �شوي الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية) ،خدمات املقاهي (حمالت
�شوي الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عائ�شة ال�شيذانية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150252 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء و�صيانة خطوط الأنابيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفوج الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150254 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلليب ،ومنتجات احلليب ،الأجبان ،والع�صائر التي يغلب عليها احلليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املروج للألبان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150257 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت �إن�شاء �شبكات وحمطات املياه والكهرباء والهاتف ،مقاوالت �إن�شاء �شبكات ال�صرف
ال�صحي� ،إن�شاء و�صيانة احلدائ ــق ،مق ــاوالت البن ــاء والت�شيــيد (�إن�شاءات عامة للمباين
ال�سكنية وغري ال�سكنية)  ،مقاوالت �إن�شاء الطرق (ت�شمل ال�شوارع واجل�سور والأنفاق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجناد للخدمات العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150258 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أرخبيل ال�شرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150259 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوغلو و�شريكه لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150260 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع باجعفر و�شركا�ؤه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150261 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع جنم الرثيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150262 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملالب�س و�أدوات ولوازم الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة العمرية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150263 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قاعات الأفراح واملنا�سبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد للأنظمة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150264 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الذهب واملجوهرات والأملا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلابورة املتحدة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150266 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة (تقدمي امل�شروبات التي حتتوي على قهوة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الذهلية ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150267 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كامريات ت�صوير �سينمائي� ،أجهزة تكب ــري للت�صوير الفوتوغراف ـ ــي ،هواتـ ــف حممولـ ــة،
�سماعات هواتف ،هواتف ذكية ،كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�شتل �سبريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150268 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الألبان ومنتجاته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع القلعة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150269 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنالء للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150271 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التداوي بالأع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلنار �إزكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150276 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة� ،شاي ،معجنات ،خبز ،كرو�سان (نوع من املعجنات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي بن �سامل بن علي ال�شيدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150284 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النجد الدولية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150285 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة النماء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150286 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد ال�شقري للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150290 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،احلجز فـي الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�ستان لل�ضيافة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150293 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�شقر للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150297 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية (اال�ست�شارات الهند�سية من ت�صميم خرائط مع الإ�شراف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دارنا للت�صميم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150298 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خري اجلود للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150301 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مل�سات خيالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150303 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أم و�ضحى للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150304 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيح املعيدن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150305 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات (خدمات الإنتاج الإعالمي)،
ترويج املبيعات للآخرين (ترويج الب�ضائع واملنتجات) ،ن�ش ــر م ــواد الدعاية والإعالن،
الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،ت�أجري امل�ساحات الإعالني ــة ،ت�أجي ــر وق ــت للدعاية
والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،التخطيط لغايات الدعاية
والإعالن ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جوبان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150306 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سفوح �أوبار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150309 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية (اال�ست�شارات املدنية واملعمارية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املوقع لتطوير الأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150313 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أبواب غري معدنية� ،أبواب قابلة للطي ،غري معدنية ،عتبات غري معدنية للأبواب� ،ألواح
�إطارية غري معدنية للأبواب� ،أغطية �أبواب غري معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكادور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150314 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز هدى للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150315 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع بيت البنف�سج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150323 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة الأمل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150325 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ (التبغ والتدخني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:م�ؤ�س�سة اجلاردي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150327 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى ع�صائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو راكان الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150330 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة اللوازم الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليج الطبية والدوائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150333 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمم الأربع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150356 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غاية الأخوة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150358 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إعداد الوثائق القانونية (مكتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد بن �سعيد اجلهوري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150751 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صنيع �أواين اجلرانيت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الروديوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم98460 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات اجلغرافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيانات لال�ست�شارات اجلغرافـية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 446 :ر.ب515 :
تاريخ تقدمي الطلب2015/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147056 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن كيدية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148874 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س احل�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجوم املتلئلئة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147175 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية املكونة من �أجهزة للتحكم ال�صوتي القائمة بذاتها� ،أجهزة
للتحكم ال�صوتي القائمة بذاتها وبالتحديد الأجهزة الذكية املت�صلة بال�سحابة والتي
تعمل بالتحكم ال�صوتي مع امكانيات امل�ساعد ال�شخ�صي االفرتا�ضي ،برامج احلا�سوب
امل�ستخدمة فـي التحكم ب�أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية و�أجهزة املعلومات القائمة بذاتها التي
تعمل بالتحكم ال�صوتي� ،أجهزة للتحكم ال�صوتي القائمة بذاتها تعمل كم�ساعد �شخ�صي
مت�صلة بال�سحابة وتعمل بالتحكم ال�صوتي خلدمات الدمج� ،أجهزة معاجلة البيانات
الإلكرتونية ،الأجهزة املحمولة لتخزين و�إر�سال ومعاجلة اقرا�ص الت�شغيل والربامج
امل�سجلة املتكاملة ومنافذ االت�صال اخلا�صة با�ستقبال وت�سجيل و�إعادة انتاج البيانات،
الأجهزة الإلكرتونية متعددة الوظائف لعر�ض وقيا�س وحتميل املعلومات على الإنرتنت،
الأجهزة الإلكرتونية ،ال�شبكة املعلوماتية للأ�شياء (�آي �أو تي) للأجهزة الإلكرتونية،
الأجهزة الإلكرتونية الرقمية امل�ؤلفة من �شا�شات عر�ض خم�ص�صة للتنبيهات والر�سائل
والربيد الإلكرتوين و�إ�شعارات التذكري لت�سجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة ومراجعة وا�ستقبال
الن�صو�ص والبيانات وامللفات الرقمية ،الأجهزة الإلكرتونية الرقمية لت�سجيل وتنظيم
ونقل ومعاجلة ومراجعة وا�ستقبال الن�صو�ص والبيانات امللفات ال�صوتية واملرئية وال�سمع
الب�صرية ،الأجهزة الإلكرتونية متعددة الوظائف امل�ؤلفة من �أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية
لنقل وتخزين وعر�ض وحتميل املعلومات� ،أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية التي ت�ستعمل فـي
�أخذ القيا�س� ،أجهزة القيا�س الإلكرتونية� ،أجهزة قيا�س ال�ضغط� ،أجهزة قيا�س الوزن،
�أجهزة و�أدوات لقيا�س الوزن ،م�ؤ�شرات الكمية� ،سماعات� ،سماعات ذكية ،مكربات ال�صوت،
ال�ساعات الذكية� ،ساعات الوقت� ،أجهزة ت�سجيل الوقت ،ال�شا�شات الإلكرتونية ،معدات
لعر�ض الو�سائط وبالتحديد �شا�شات العر�ض� ،أجهزة التحكم بالت�شغيل الآيل للمنازل التي
تتكون من �أجهزة احلا�سوب الت�شغيلية و�أجهزة التحكم الال�سلكية ال�ستخدامها فـي ال�شبكة
املعلوماتية للأ�شياء (�آي �أو تي) ،معدات االت�صال الال�سلكية املتمثلة ب�أجهزة نقل البيانات،
م�شغالت ملفات �صوتية ومرئية رقمية ،م�شغالت الو�سائط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90532311 :تاريخ الأولوية - 2021/2/17 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147176 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البحث والتطوير ملنتجات جديدة ،خدمات ت�صميم وتطوير املنتجات ،تطوير
وت�صميم الأجزاء الت�شغيلية ،البحث والتطوير للمنتجات ،هند�سة وتطوير املنتجات،
خدمات املن�صات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) لتجميع وتقييم وتطوير وحتليل ت�صميمات
منتجات التعهيد اجلماعي ،توفـري موقع �إلكرتوين على �شبكة الإنرتنت للتعاون اجلماعي
لت�صميم املنتج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90532311 :تاريخ الأولوية - 2021/2/17 :بلد
الأولوية( :الواليات املتحدة الأمريكية)

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147335 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�شي لل�شعر� ،أم�شاط ،علب للأم�شاط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جميلة جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بريدج ووتر بلي�س ،ووتر الن ،ليدز �إل �إ�س  5 11بي زد ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147336 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�شي لل�شعر� ،أم�شاط ،علب للأم�شاط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جميلة جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بريدج ووتر بلي�س ،ووتر الن ،ليدز �إل �إ�س  5 11بي زد ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147538 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط مبا�شرة
(الإنرتنت) مت�ضمنة ت�شكيلة وا�سعة من ب�ضائع امل�ستهلكني للآخرين ،خدمات متاجر
البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) ،ترويج
املبيعات للآخرين ،توفـري �أ�سواق على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) للم�شرتين والبائعني
لل�سلع واخلدمات ،الدعاية والإعالن والت�سويق لت�شكيلة وا�سعة من ب�ضائع امل�ستهلكني،
توفـري املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات واخلدمات ،خدمات
اخل�صومات (البيع بالتجزئة والبيع باجلملة �أو خدمات ترويج املبيعات� ،إدارة برامج والء
امل�ستهلك� ،إدارة برامج والء امل�ستهلك املت�ضمنة خ�صومات �أو حوافز ،خدمات برنامج والء
العمالء املت�ضمنة منح مكاف�آت على هيئة خدمات �شحن خمف�ضة والو�صول املبكر �إىل
عرو�ض وخ�صومات البيع بالتجزئة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148205 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) �صيدالنية ،مطهرات ،مناديل ورقية معقمة،
قطن لغايات طبية ،قطن معقم� ،ضمادات كتانية لغايات طبية ،قطن معقم ،قطن ما�ص،
فوط �صحية ،كمادات �صحية� ،سراويل �صحية ،حفاظات �أطفال ،مناديل �أطفال ،حفاظات
�سراويل للأطفال ،مناديل �سراويل للأطفال ،حفاظات كبار ال�سن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نقل �أخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،154 :عمان  ،11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148325 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية ،التحليل املايل،
تثمني القطع النقدية ،تثمني العقارات ،تثمني الطوابع ،ال�سم�سرة� ،سم�سرة ائتمانات
الكربون ،خدمات ت�صفـية الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،تنظيم التح�صيل،
اال�ست�شارات املالية ،حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال
امل�صرفـية والعقارات ،التقييم املايل للغابات الدائمة ،بيع الديون ،الإئتمان ،الإ�ست�شارات
املالية ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ،املعلومات املالية ،الإدارة
املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،تقدير ال�ضرائب� ،إ�ستثمار الأموال ،حتويل
الأموال �إلكرتونيا ،ال�ضمانات� ،إ�صدار �سندات ذات قيمة ،تثمني املجوهرات ،تثمني
املجوهرات ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة ،القرو�ض املالية ،الإدارة
املالية ،التمويل التباديل ،تثمني القطع النقدية ،خدمات �صندوق الإدخار ،خدمات دفع
رواتب التقاعد ،خدمات حفظ الودائع� ،سم�سرة الأوراق املالية� ،أ�سعار البور�صة� ،سم�سرة
بور�صة الأوراق املالية وال�سندات ،خدمات ال�ضمان ،الو�صاية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زيربا باير ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ن ـ ــورث ال�سـ ـ ــال �ست ـ ــريــت� ،س ـ ــوي ــت � ،5600شي ـكـ ـ ــاغو� ،إلينـ ـ ــوي،
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90838802 :تاريخ الأولوية - 2021/7/20 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148326 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية ،التحليل املايل،
تثمني القطع النقدية ،تثمني العقارات ،تثمني الطوابع ،ال�سم�سرة� ،سم�سرة ائتمانات
الكربون ،خدمات ت�صفـية الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،تنظيم التح�صيل،
اال�ست�شارات املالية ،حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال
امل�صرفـية والعقارات ،التقييم املايل للغابات الدائمة ،بيع الديون ،الإئتمان ،الإ�ست�شارات
املالية ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ،املعلومات املالية ،الإدارة
املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،تقدير ال�ضرائب� ،إ�ستثمار الأموال ،حتويل
الأموال �إلكرتونيا ،ال�ضمانات� ،إ�صدار �سندات ذات قيمة ،تثمني املجوهرات ،تثمني
املجوهرات ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة ،القرو�ض املالية ،الإدارة
املالية ،التمويل التباديل ،تثمني القطع النقدية ،خدمات �صندوق الإدخار ،خدمات دفع
رواتب التقاعد ،خدمات حفظ الودائع� ،سم�سرة الأوراق املالية� ،أ�سعار البور�صة� ،سم�سرة
بور�صة الأوراق املالية وال�سندات ،خدمات ال�ضمان ،الو�صاية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زيربا باير ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :نورث ال�سال �سرتيت� ،سويت � ،5600شيكاغو� ،إلينوي ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149009 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد التجميل للحيوانات ،مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات الأليفة ،عطور للحيوانات
الأليفة� ،شامبوهات للحيوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90613251 :تاريخ الأولوية - 2021/3/30 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149010 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ضادات الألتهاب ،املطهرات ،املواد امل�ضادة للبكترييا امل�ستخدمة لغايات طبية ،امل�ستح�ضرات
امل�ضادة للطفـيليات ،حفاظات للحيوانات الأليفة ،املكمالت الغذائية للحيوانات الأليفة،
املكمالت الغذائية للحيوانات الأليفة املتمثلة مبزيج م�شروب م�سحوق ،مكمالت الأعالف
للحيوانات الأليفة� ،أطواق �ضد الرباغيث ،م�ستح�ضرات عالج الرباغيث والقراد للحيوانات
الأليفة� ،أدوية الوقاية من الديدان للحيوانات الأليفة ،م�ستح�ضرات التنظيف الطبية
للب�شرة واجلروح ،الغ�سوالت الطبية للحيوانات ،م�ستح�ضرات العناية الطبية للحيوانات
الأليفة وبالتحديد ال�شامبوهات وكرميات ال�شعر وغ�سول الأذن وغ�سوالت (لو�شن)
الب�شرة وال�شعر والبخاخات الطبية للجلد وال�شعر والبودرة الطبية للجلد وال�شعر وبخاخ
مزيل للروائح الكريهة وبخاخ تونيك للجلد م�ضاد للحكة وزيت تونيك طبي ومواد طاردة
للح�شرات وبخاخ للكالب �ضد القراد والرباغيث وقوالب ال�شامبو من مواد طبيعية �ضد
الرباغيث والقراد وبخاخ مركز من مواد طبيعية �ضد النامو�س والقراد والرباغيث
ومواد مركزة طبيعية ملكافحة احل�شرات وتونيك طبي للجلد وبخاخ م�ضاد للحكة وزيت
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تونيك للجلد للإ�سعافات الأولية للقروح واجلروح وواقي �شم�س طبي ومناديل طبية
مبللة م�سبقا وم�ستح�ضرات تنظيف متمثلة مب�ستح�ضرات جتميل طبية و�ضمادات �سائلة
وبخاخ مطهر وغ�سول مناطق الطفح اجللدي وبخاخ �ضد الذباب ،ال�شامبوهات الطبية
للحيوانات الأليفة ،امل�ستح�ضرات الطبية للعناية بالب�شرة ،املكمالت الطبية الغذائية
للحيوانات ،املكمالت الغذائية للحيوانات ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج الديدان
للحيوانات الأليفة ،مكمالت الربوتني للحيوانات ،مرهم �ألتهابات اجللد للحيوانات
الأليفة ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية البيطرية لعالج اجلروح ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
البيطرية لعالج �أمرا�ض اجللد والأذن فـي احليوانات الأليفة ،امل�ستح�ضرات البيطرية
للحيوانات الأليفة وبالتحديد م�ضادات امليكروبات للعناية باجللد والأذن ،امل�ستح�ضرات
البيطرية بالتحديد �أدوية تخفـيف الأمل ،الفـيتامينات للحيوانات الأليفة ،مرهم ع�شبي
م�ضاد للحكة و�ألتهاب اجللد للحيوانات الأليفة ،اللقاحات البيطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90613251 :تاريخ الأولوية - 2021/3/30 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149011 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفوط املنزلية لتدريب احليوانات الأليفة ت�ستخدم مرة واحدة� ،أكيا�س بال�ستيكية
للتخل�ص من ف�ضالت احليوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90613251 :تاريخ الأولوية - 2021/3/30 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149012 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجلمة ،ناقالت احليوانات ،حبل مقود للحيوانات� ،أطواق للحيوانات ،مالب�س للحيوانات
الأليفة ،ربطات �شعر للحيوانات الأليفة على �شكل فـيونكة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90613251 :تاريخ الأولوية - 2021/3/30 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149013 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيوت للحيوانات املنزلية الأليفة� ،صناديق للحيوانات الأليفة ،خمدات للحيوانات الأليفة،
�أثاث للحيوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90613251 :تاريخ الأولوية - 2021/3/30 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149014 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقفا�ص للحيوانات� ،أدوات العناية باحليوانات الأليفة وبالتحديد االم�شاط والفرا�شي،
حاويات تخزين منزلية لأكل احليوانات الأليفة� ،أوعية الطعام للحيوانات الأليفة� ،أطباق
للحيوانات الأليفة ،جمارف لإزالة ف�ضالت احليوانات الأليفة ،معجون �أ�سنان للحيوانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90613251 :تاريخ الأولوية - 2021/3/30 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149015 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الألعاب للحيوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون تكنولوجيز� ،إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90613251 :تاريخ الأولوية - 2021/3/30 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149017 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املواد الغذائية للحيوانات ،حلوى قابلة للأكل للحيوانات الأليفة ،م�شروبات للحيوانات
الأليفة� ،أكل للحيوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون تكنولوجيز� ،إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 90613251 :تاريخ الأولوية - 2021/3/30 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149041 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات عر�ض ال�سلع وخدمات البيع باجلملة والتجزئة وخدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة
برنامج خ�صومات لتمكني امل�شرتكني من احل�صول على خ�صم على لب�ضائع واخلدمات
من خالل ا�ستخدام بطاقة ع�ضوية خمف�ضة ال�سعر� ،إدارة برامج والء للم�ستهلكني� ،إدارة
امل�سابقات لأغرا�ض الدعاية والإعالن �،إدارة برامج والء امل�ستهلكني و�أنظمة احلوافز ،خدمات
الدعاية والإعالن عرب التلفاز والراديو والربيد ،خدمات الدعاية والإعالن والت�سويق،
خدمات الدعاية والإعالن والت�سويق املقدمة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،الدعاية
والإعالن ل�سلع البائعني الآخرين مما يتيح للعمالء عر�ض ومقارنة �سلع ه�ؤالء البائعني
ب�سهولة ،خدمات الدعاية والإعالن فـيما يتعلق بالعطور ،خدمات الدعاية والإعالن فـيما
يتعلق مب�ستح�ضرات التجميل ،خدمات الدعاية والإعالن فـيما يتعلق بالت�سويق ملنتجات
جديدة ،تنظيم و�إدارة املعار�ض والعرو�ض للغايات التجارية والدعاية والإعالن ،تنظيم
و�إدارة املعار�ض التجارية ،تنظيم و�إدارة العرو�ض لغايات الدعاية والإعالن ،تنظيم و�إدارة
العرو�ض التو�ضيحية لغايات الدعاية والإعالن ،تنظيم العرو�ض الرتويجية لفعاليات
جمع التربعات اخلريية ،خدمات البيع بالتجزئة اخلا�صة مبواد التواليت ،خدمات البيع
بالتجزئة اخلا�صة فـي م�ستح�ضرات التجميل عرب الإنرتنت ،خدمات البيع بالتجزئة
بالطلب الربيدي مل�ستح�ضرات التجميل ،خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة باملكمالت
الغذائية ،خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة مب�ستح�ضرات التنظيف� ،إدارة �أعمال منافذ
البيع باجلملة والتجزئة ،خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة مبنتجات ال�شعر ،خدمات البيع
بالتجزئة املتعلقة ب�أدوات تنظيف احليوانات ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات
بيعها بالتجزئة ،خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة ب�أدوات التجميل للب�شر ،خدمات البيع
بالتجزئة املتعلقة ب�أدوات التجميل للحيوانات ،عر�ض املنتجات املالية على و�سائل االت�صال
لغايات بيعها بالتجزئة ،خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع �صناديق اال�شرتاك التي
حتتوي على م�ستح�ضرات التجميل� ،إدارة �أعمال منافذ البيع باجلملة ،خدمات طلب
البيع باجلملة ،خدمات البيع باجلملة املتعلقة ب�أدوات التنظيف ،خدمات البيع باجلملة
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املتعلقة ب�أدوات تنظيف احليوانات ،خدمات البيع باجلملة املتعلقة ب�أدوات التجميل للب�شر،
خدمات البيع باجلملة املتعلقة ب�أدوات التجميل للحيوانات ،تقدمي امل�شورة ب�ش�أن املنتجات
للم�ستهلكني املتعلقة مب�ستح�ضرات التجميل ،توفـري املعلومات ب�ش�أن املنتجات للم�ستهلكني
املتعلقة مب�ستح�ضرات التجميل ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الأنرتنت فـيما يتعلق
مب�ستح�ضرات و�أدوات التجميل� ،أبحاث الت�سويق فـي جماالت م�ستح�ضرات التجميل
والعطور و�أدوات التجميل ،تقدمي املعلومات التجارية واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني
فـي جمال م�ستح�ضرات التجميل ،تقدمي املعلومات التجارية واخلدمات اال�ست�شارية فـي
جمال منتجات املكياج ،الت�سويق الرتويجي ،توزيع املواد الرتويجية ،خدمات الدعاية
والإعالن والرتويج ،تطوير احلمالت الرتويجية،ن�شر مواد الدعاية والإعالن والرتويج،
تنظيم العرو�ض واملعار�ض التجارية لغايات عملية وترويجية ،الرتويج لبيع ب�ضائع
وخدمات الآخرين من خالل فعاليات ترويجية ،الدعاية والإعالن ،تقدمي املعلومات
التجارية واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني فـي جمال منتجات التجميل ،ن�شر مواد
الدعاية والإعالن عرب الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوراتوريز ام اند ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :زون اند�سرتيال �ساينت  -موري�س 04100مانو�سك ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149313 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول
(لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد علي هالل زاهر احلزامي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،71715 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149335 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح �إ�ضاءة �أمامية للمركبات ،م�صابيح �إ�ضاءة كهربائية ،تركيبات �إ�ضاءة الثنائية
ال�ضوء (ال ئي دي) و�إ�ضاءة العالية الكثافة (ات�ش اي دي) ،م�صابيح اال�ضاءة� ،أجهزة �إنارة
للمركبات� ،أ�ضواء املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويل برو�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 5347 :إ�س .فالنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فـيليدج� ،سي �أو 80111
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149337 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح �إ�ضاءة �أمامية للمركبات ،م�صابيح �إ�ضاءة كهربائية ،تركيبات �إ�ضاءة الثنائية
ال�ضوء (ال ئي دي) و�إ�ضاءة العالية الكثافة (ات�ش اي دي) ،م�صابيح اال�ضاءة� ،أجهزة �إنارة
للمركبات� ،أ�ضواء املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويل برو�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 5347 :إ�س .فالنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فـيليدج� ،سي �أو ،80111
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149390 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق وال�شا�ش والقطن امل�ستعمل فـي املجال ال�صيديل وال�صحي والب�شاكري والفوط
ال�صحية ،قطن ما�ص ،قطن معقم� ،سراويل حفاظات للأطفال (�سراويل حفاظات)،
�ضمادات� ،ضمادات �صحية� ،سراويل حفاظات للأطفال ،حفاظات (فوط �أطفال)� ،سراويل
�صحية ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) �صيدالنية ،فوط �أطفال (حفاظات)،
�سراويل �صحي ـ ــة� ،سراويـل �صحية ،بطانات �سراويل (�صحية)� ،سراويل �صحية ،فوط
�صحية ،كمادات �صحية� ،سراويل �صحية� ،سدادات قطنية �صحية� ،ضمادات �صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نقل �أخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،154عمان  ،11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149392 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطن ما�ص ،م�ستح�ضرات عالج حب ال�شباب ،كحول الغرا�ض �صيدالنية ،غ�سول لليدين
م�ضاد للبكرتيا ،معقمات لليدين� ،صابون م�ضاد للبكرتيا ،م�ستح�ضرات م�ضادة للطفـيليات،
قطن معقم ،معقمات ،حفاظات �أطفال ،مناديل �أطفال ،حفاظات �سراويل للأطفال ،مناديل
�سراويل للأطفال ،م�ستح�ضرات اال�ستحمام لغايات طبية� ،ضمادات الر�ضاعة الطبيعية،
مزيالت عرق (بخالف الب�شر واحليوانات) ،مزيالت عرق للمالب�س واملن�سوجات� ،صابون
معقم ،معقمات ،معقمات الغرا�ض �صحية ،معقمات مراحي�ض كيميائية ،غ�سوالت
(لو�شن) الغرا�ض �صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لبعد احلالقة ،غ�سوالت طبية (لو�شن)
لبعد احلالقة ،غ�سوالت (لو�شن) طبية� ،شامبو طبي� ،صابون طبي ،م�ستح�ضرات جتميل
طبية ،فوط �صحية ،مناديل �صحية ،فوط �صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نقل �أخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،154عمان  ،11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149394 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدالنية ،غ�سول لليدين م�ضاد للبكرتيا ،معقمات لليدين� ،صابون م�ضاد للبكرتيا،
م�ستح�ضرات م�ضادة للطفـيليات ،قطن معقم ،معقمات ،حفاظات �أطفال ،مناديل �أطفال،
حفاظات �سراويل للأطفال ،مناديل �سراويل للأطفال ،م�ستح�ضرات اال�ستحمام لغايات
طبية� ،ضمادات الر�ضاعة الطبيعية ،مزيالت عرق (بخالف الب�شر واحليوانات) ،مزيالت
عرق للمالب�س واملن�سوجات� ،صابون معقم ،معقمات ،معقمات الغرا�ض �صحية ،معقمات
مراحي�ض كيميائية ،غ�سوالت (لو�شن) الغرا�ض �صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لبعد
احلالقة ،غ�سوالت طبية (لو�شن) لبعد احلالقة ،غ�سوالت (لو�شن) طبية� ،شامبو طبي،
�صابون طبي ،م�ستح�ضرات جتميل طبية ،فوط �صحية ،مناديل �صحية ،فوط �صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نقل �أخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،154عمان  ،11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149395 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطن ما�ص ،م�ستح�ضرات عالج حب ال�شباب ،كحول الغرا�ض �صيدالنية ،غ�سول لليدين
م�ضاد للبكرتيا ،معقمات لليدين� ،صابون م�ضاد للبكرتيا ،م�ستح�ضرات م�ضادة للطفـيليات،
قطن معقم ،معقمات ،حفاظات �أطفال ،مناديل �أطفال ،حفاظات �سراويل للأطفال ،مناديل
�سراويل للأطفال ،م�ستح�ضرات اال�ستحمام لغايات طبية� ،ضمادات الر�ضاعة الطبيعية،
مزيالت عرق (بخالف الب�شر واحليوانات) ،مزيالت عرق للمالب�س واملن�سوجات� ،صابون
معقم ،معقمات ،معقمات الغرا�ض �صحية ،معقمات مراحي�ض كيميائية ،غ�سوالت
(لو�شن) الغرا�ض �صيدالنية ،غ�سوالت (لو�شن) لبعد احلالقة ،غ�سوالت طبية (لو�شن)
لبعد احلالقة ،غ�سوالت (لو�شن) طبية� ،شامبو طبي� ،صابون طبي ،م�ستح�ضرات جتميل
طبية ،فوط �صحية ،مناديل �صحية ،فوط �صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نقل �أخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،154عمان  ،11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149517 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سمك الأن�شوفة ،بقول حمفوظة ،مرق حلم ،زبدة ،حلوم مطبوخة ،جبنة ،زيت ذرة ،كبة،
فواكه مغطاة بال�سكر ،متور ،دهون �صاحلة للآكل ،زيوت �صاحلة للأكل ،بي�ض� ،شرائح
�سمك طرية (فـيليه) ،منتجات غذائية معدة من ال�سمك� ،سمك حمفوظ� ،سمك مملح،
�سمك معلب ،رقائق بطاطا ،فواكه مثلجة ،فواكه جممدة ،رقائق فواكه ،هالم (جلي)
الفواكه ،فواكه حمفوظة� ،سلطة فواكه ،فواكه مطبوخة ،حلوم ال�صيد ،غري حية ،حم�ص
عجينة احلم�ص ،مربيات ،جلي (هالم) للطعام ،عد�س حمفوظ� ،سمن نباتي ،حلوم،
خال�صات حلم ،حلم حمفوظ ،حلم معلب ،حلوم مملحة ،حليب ،منتجات حليب ،فطر
حمفوظ ،زيت زيتون للطعام ،زيتون حمفوظ ،بازالء حمفوظة ،خملالت ،فطائر بطاطا
مقلية ،حلوم دواجن غري حية ،زبيب� ،سردين� ،سجق ،زيت �سم�سم� ،أ�سماك ق�شرية ،غري
حية ،جمربي ،غري حي� ،شوربات ،طحينية عجينة بذور ال�سم�سم ،ع�صري بندورة للطبخ،
معجون بندورة� ،سمك تونا� ،سلطة خ�ضراوات ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة،
خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات معلبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة امللك عبداللـه الثاين بن احل�سني ال�صناعية� ،ص.ب،191 :
�سحاب  ،11512الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149518 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
يان�سون ،قهوة ا�صطناعية ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو،
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،ب�سكويت ،خبز ،كعك ،عجينة كيك،
م�سحوق كيك ،كيك ،حلوى ،كراميل حلوى ،م�ستح�ضرات احلبوب ،برغر جبنة �ساندوي�شات،
علكة ،رقائق منتجات حبوب� ،شوكوالتة ،م�شروبات �شوكوالتة مع حليب ،قرفة بهار ،كاكاو،
قهوة ،توابل ،حلويات ،كعك حملى ،ملح ،رقائق ذرة ،دقيق ذرة ،بو�شار (حب الذرة) ،ذرة
حمم�صة ،ك�سك�س �سميد ،ب�سكويت ،بوظة (�آي�س كرمي) ،توابل �سلطة ،دقيق ،دب�س ال�سكر،
�صل�صات مرق اللحم ،حالوة طحينية ،بوظة (�أي�سكرمي) ،معكرونة ،معكرون معجنات،
مايونيز ،فطائر حلم ،نودلز (معكرونة رقيقة) ،فطائر حمالة (بانكيك) ،معكرونة،
فطائر باللحم ،فطائر ،فطائر ،معجنات ،فطائر ،فطائر حلم ،بيتزا ،بو�شار� ،أرز ،قر�شلة،
�صل�صة بندورة� ،صل�صات توابل ،توابل� ،سميد ،وجبات خفـيفة �أ�سا�سها احلبوب ،دقيق �صويا،
�صل�صة �صويا� ،سباغيتي (معكرونة رفـيعة) ،بهارات ،ن�شا للطعام� ،سكر ،حلويات ال�سكر،
تاكو (تورتيلال ذرة مقلية) ،تابيوكا� ،شاي ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي� ،صل�صة بندورة ،كعكة
ذرة (التورتيلال) ،فانيال منكهة� ،شعريية نودلز� ،شعريية نودلز� ،شعريية رقيقة ،خل،
طحني قمح ،خمرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة امللك عبداللـه الثاين بن احل�سني ال�صناعية� ،ص.ب،191 :
�سحاب  ،11512الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149519 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لوز ثمر ،بقول طازجة� ،شمندر ،توت ،فواكه طازجة ،نخالة ،بذور حبوب غري معاجلة،
ك�ستنة طازجة ،هندبا برية لل�سلطة ،حم�ضيات ،جوز الهند ،خيار طازج ،فواكه طازجة،
غالل حبوب ،غالل للإ�ستهالك احليواين ،غالل بذور ،عنب طازج ،بندق� ،أع�شاب طازجة،
ليمون ،عد�س طازج ،ذرة �صفراء ،فطر طازج ،زيتون طازج ،فول �سوداين ثمر ،بازالء طازجة،
بطاطا طازجة ،دواجن حية� ،أرز غري معالج� ،سم�سم� ،سبانخ طازج ،خ�ضراوات طازجة ،قمح .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سنيورة لل�صناعات الغذائية م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة امللك عبداللـه الثاين بن احل�سني ال�صناعية� ،ص.ب،191 :
�سحاب  ،11512الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149662 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صنع اجلزيرة للدهانات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1900 :خمي�س م�شيط  ،61961اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149679 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،زيت اللوز� ،صابون اللوز ،م�ستح�ضرات الألوة فـريا
(ال�صبار) لأغرا�ض التجميل� ،صابون م�ضاد للعرق ،م�ضادات للعرق مواد تواليت ،عطور
زيوت عطرية ،مواد قاب�ضة للأوعية لأغرا�ض جتميلية ،قطع من �صابون التواليت /قطع
من ال�صابون ،م�ستح�ضرات تنظيف ،مواد منظفة غري طبية لأغرا�ض العناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،حليب منظف لأغرا�ض الزينة� ،أقم�شة م�شربة مبنظف لغر�ض التنظيف،
كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة،
مزيالت للروائح الكريهة لال�ستخدام الب�شري �أو للحيوانات ،م�ستح�ضرات دو�ش لأغرا�ض
ال�صحة ال�شخ�صية �أو لإزالة الروائح الكريهة مواد الزينة ،زيوت �أثريية /زيوت عطرية،
زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،زيوت عطرية من الكباد ،زيوت عطرية من الليمون،
خال�صات ع�شبية لأغرا�ض التجميل ،بريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�ض التجميل ،زيت
اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،غ�سوالت (لو�شن) لأغرا�ض التجميل ،مياه ماي�سالر (معقمة
ومنظفة للوجه) ،خال�صة النعناع زيت عطري ،زيوت لأغرا�ض التنظيف ،زيوت لأغرا�ض
التجميل ،زيوت للعطور والروائح ،زيوت لأغرا�ض الزينة ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية،
زيت الورد ،ماء معطر ،م�ستح�ضرات للحالقة� ،صابون للحالقة� ،صابون� ،صابون لتن�صيع
الن�سيج� ،صابون لتعرق الأقدام ،م�سحوق الطلق للزينة ،تربينات زيوت عطرية ،مناديل
ورقية م�شربة بغ�سوالت جتميلية ،ماء الزينة ،م�ستح�ضرات تواليت ،غ�سوالت مهبلية
لأغرا�ض ال�صحة ال�شخ�صية �أو مزيلة للعرق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149680 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطن ما�ص ،ح�شوة ما�صة� ،أ�شرطة ال�صقة لغايات طبية� ،أربطة ال�صقة لغايات طبية،
�صابون م�ضاد للبكترييا ،غ�سول للأيدي م�ضاد للبكترييا ،بل�سم لغايات طبية� ،ضمادات،
م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية ،قطن لغايات طبية ،منظفات لغايات طبية ،فوط
للم�صابني بال�سل�س� ،صابون مطهر ،مطهرات لأغرا�ض �صحية ،م�ستح�ضرات دو�ش لغايات
طبية� ،شاي �أع�شاب لغايات دوائية ،غ�سوالت طبية ملا بعد احلالقة ،م�ستح�ضرات زينة
طبية� ،صابون طبي� ،شاي دوائي ،مكمالت معدنية للغذاء ،مكمالت غذائية� ،سراويل ما�صة
للم�صابني بال�سل�س ،بطانات �سراويل �صحية� ،سراويل �صحية� ،سراويل للحي�ض� ،سراويل
�صحية� ،سراويل �صحية� ،سدادات قطنية �صحية� ،سدادات قطنية للحي�ض� ،ضمادات
�صحية ،فوط �صحية ،فوط �صحية ،م�ستح�ضرات تعقيم ،م�ستح�ضرات تعقيم ،مناديل
ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) �صيدالنية ،غ�سوالت مهبلية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
فـيتامينية ،رقعات من الفـيتامينات التكميلية� ،سراويل ما�صة للم�صابني بال�سل�س ،بطانات
�سراويل �صحية� ،سراويل �صحية� ،سراويل للحي�ض� ،سراويل �صحية� ،سراويل �صحية،
�سدادات قطنية �صحية� ،سدادات قطنية للحي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149681 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جفنات (ق�صعات) لغايات طبية ،رفاالت (كبود)� ،أكيا�س ن�ضح (حماقن)� ،أجهزة تدليك،
�أجهزة و�أدوات طبية ،ك�ؤو�س الطمث� ،أجهزة و�أدوات بولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149683 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن ،الدعاية والإعالن ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ،خدمات
برجمة املواعيد وظائف مكتبية ،خدمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية ،امل�ساعدة
فـي �إدارة الأعمال� ،إ�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم الأعمال� ،إ�ست�شارات �إدارة الأعمال ،تقدمي
معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن
بالربيد املبا�شر ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ،عر�ض ال�سلع على
و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات الت�سويق عرب
الهاتف ،ن�سخ االت�صاالت وظائف مكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149684 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،زيت اللوز� ،صابون اللوز ،م�ستح�ضرات الألوة فـريا
(ال�صبار) لأغرا�ض التجميل� ،صابون م�ضاد للعرق ،م�ضادات للعرق مواد تواليت ،عطور
زيوت عطرية ،مواد قاب�ضة للأوعية لأغرا�ض جتميلية ،قطع من �صابون التواليت ،قطع
من ال�صابون ،م�ستح�ضرات تنظيف ،مواد منظفة غري طبية لأغرا�ض العناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،حليب منظف لأغرا�ض الزينة� ،أقم�شة م�شربة مبنظف لغر�ض التنظيف،
كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة،
مزيالت للروائح الكريهة لال�ستخدام الب�شري �أو للحيوانات ،م�ستح�ضرات دو�ش لأغرا�ض
ال�صحة ال�شخ�صية �أو لإزالة الروائح الكريهة مواد الزينة ،زيوت �أثريية ،زيوت عطرية،
زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،زيوت عطرية من الكباد ،زيوت عطرية من الليمون،
خال�صات ع�شبية لأغرا�ض التجميل ،بريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�ض التجميل ،زيت
اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،غ�سوالت (لو�شن) لأغرا�ض التجميل ،مياه ماي�سالر (معقمة
ومنظفة للوجه) ،خال�صة النعناع زيت عطري ،زيوت لأغرا�ض التنظيف ،زيوت لأغرا�ض
التجميل ،زيوت للعطور والروائح ،زيوت لأغرا�ض الزينة ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية،
زيت الورد ،ماء معطر ،م�ستح�ضرات للحالقة� ،صابون للحالقة� ،صابون� ،صابون لتن�صيع
الن�سيج� ،صابون لتعرق الأقدام ،م�سحوق الطلق للزينة ،تربينات زيوت عطرية ،مناديل
ورقية م�شربة بغ�سوالت جتميلية ،ماء الزينة ،م�ستح�ضرات تواليت ،غ�سوالت مهبلية
لأغرا�ض ال�صحة ال�شخ�صية �أو مزيلة للعرق ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،زيت اللوز،
�صابون اللوز ،م�ستح�ضرات الألوة فـريا (ال�صبار) لأغرا�ض التجميل� ،صابون م�ضاد
للعرق ،م�ضادات للعرق مواد تواليت ،عطور زيوت عطرية ،مواد قاب�ضة للأوعية لأغرا�ض
جتميلية ،قطع من �صابون التواليت ،قطع من ال�صابون ،م�ستح�ضرات تنظيف ،مواد
منظفة غري طبية لأغرا�ض العناية بالنظافة ال�شخ�صية ،حليب منظف لأغرا�ض الزينة،
�أقم�شة م�شربة مبنظف لغر�ض التنظيف ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية
بالب�شرة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة ،مزيالت للروائح الكريهة لال�ستخدام الب�شري
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�أو للحيوانات ،م�ستح�ضرات دو�ش لأغرا�ض ال�صحة ال�شخ�صية �أو لإزالة الروائح الكريهة
مواد الزينة ،زيوت �أثريية ،زيوت عطرية ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،زيوت عطرية
من الكباد ،زيوت عطرية من الليمون ،خال�صات ع�شبية لأغرا�ض التجميل ،بريوك�سيد
الهيدروجني لأغرا�ض التجميل ،زيت اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،غ�سوالت (لو�شن) لأغرا�ض
التجميل ،مياه ماي�سالر (معقمة ومنظفة للوجه) ،خال�صة النعناع زيت عطري ،زيوت
لأغرا�ض التنظيف ،زيوت لأغرا�ض التجميل ،زيوت للعطور والروائح ،زيوت لأغرا�ض
الزينة ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية ،زيت الورد ،ماء معطر ،م�ستح�ضرات للحالقة� ،صابون
للحالقة� ،صابون� ،صابون لتن�صيع الن�سيج� ،صابون لتعرق الأقدام ،م�سحوق الطلق للزينة،
تربينات زيوت عطرية ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت جتميلية ،ماء الزينة ،م�ستح�ضرات
تواليت ،غ�سوالت مهبلية لأغرا�ض ال�صحة ال�شخ�صية �أو مزيلة للعرق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149685 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطن ما�ص ،ح�شوة ما�صة� ،أ�شرطة ال�صقة لغايات طبية� ،أربطة ال�صقة لغايات طبية،
�صابون م�ضاد للبكترييا ،غ�سول للأيدي م�ضاد للبكترييا ،بل�سم لغايات طبية� ،ضمادات،
م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية ،قطن لغايات طبية ،منظفات لغايات طبية ،فوط
للم�صابني بال�سل�س� ،صابون مطهر ،مطهرات لأغرا�ض �صحية ،م�ستح�ضرات دو�ش لغايات
طبية� ،شاي �أع�شاب لغايات دوائية ،غ�سوالت طبية ملا بعد احلالقة ،م�ستح�ضرات زينة
طبية� ،صابون طبي� ،شاي دوائي ،مكمالت معدنية للغذاء ،مكمالت غذائية� ،سراويل ما�صة
للم�صابني بال�سل�س ،بطانات �سراويل �صحية� ،سراويل �صحية� ،سراويل للحي�ض� ،سراويل
�صحية� ،سراويل �صحية� ،سدادات قطنية �صحية� ،سدادات قطنية للحي�ض� ،ضمادات
�صحية ،فوط �صحية ،فوط �صحية ،م�ستح�ضرات تعقيم ،م�ستح�ضرات تعقيم ،مناديل
ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) �صيدالنية ،غ�سوالت مهبلية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
فـيتامينية ،رقعات من الفـيتامينات التكميلية� ،سراويل ما�صة للم�صابني بال�سل�س ،بطانات
�سراويل �صحية� ،سراويل �صحية� ،سراويل للحي�ض� ،سراويل �صحية� ،سراويل �صحية،
�سدادات قطنية �صحية� ،سدادات قطنية للحي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149686 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جفنات (ق�صعات) لغايات طبية ،رفاالت (كبود)� ،أكيا�س ن�ضح (حماقن)� ،أجهزة تدليك،
�أجهزة و�أدوات طبية ،ك�ؤو�س الطمث� ،أجهزة و�أدوات بولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149687 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن /الدعاية والإعالن ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ،خدمات
برجمة املواعيد وظائف مكتبية ،خدمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية ،امل�ساعدة
فـي �إدارة الأعمال� ،إ�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم الأعمال� ،إ�ست�شارات �إدارة الأعمال ،تقدمي
معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن
بالربيد املبا�شر ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ،عر�ض ال�سلع على
و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات الت�سويق عرب
الهاتف ،ن�سخ االت�صاالت وظائف مكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديفا انرتنا�شونال �إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 222 :مكلنتري درايف ،كيت�شرن� ،أونتاريو ان2ار 1اي ،8كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806:ر.ب112:
-83-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1422

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149863 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هريا لل�صناعة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 26268 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858:ر.ب131:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149864 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاط ،الغوت�إبر�شا ،ال�صمغ ،الأ�سب�ستو�س ،امليكا وال�سلع امل�صنوعة من هذه املواد وغري
املدرجة فـي الفئات الأخرى ،مواد بال�ستيكية مبثوقة لال�ستخدام فـي الت�صنيع ،مواد
التعبئة والتوقف والعزل� ،أنابيب مرنة غري معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هريا لل�صناعة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،26268 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858:ر.ب131:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150242 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم الفواكه املحفوظة واملجمدة
واملجففة واملطبوخة وخ�ضراوات ،الهالم ،كومبوت املربى ،بي�ض ،احلليب واحلليب منتجات،
زيوت ودهون الطعام .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـي�شنو جوبال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ماالبارامبا ،كوزيكود دي تي ،كريال ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858:ر.ب131:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150299 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية (�شراب ال�شعري) ،ع�صائر فواكه (م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه) ،مياه معدنية
م�شروبات ،م�شروبات غري كحولية ،مياه غازية� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،م�ستح�ضرات
بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات (�شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هلثي هارت �إ�سرتاليا ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1616:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٢ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150310 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات طبية� ،أجهزة ومعدات بيطرية� ،أجهزة طب الأ�سنان� ،أ�سنان ا�صطناعية،
�أطراف ا�صطناعية ،عيون ا�صطناعية ،مواد للخياطة اجلراحية (و�أدوات جتبري)� ،أجهزة
ومعدات جراحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :افـيو�س ان�سرتومنت�س ا�س بي.زي.او.او
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بولندا ،وار�سو  ،02-672دومنيو�سكا �سرتيت  ،133/19/17بولندا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150394 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية ،خدمات العناية ال�صحية ،خدمات التحاليل الطبية املتعلقة مبعاجلة
الأفراد (كفحو�ص الأ�شعة ال�سينية و�أخذ عينات الدم) خدمات اال�ست�شارة ال�صيدالنية،
العيادات الطبية ،طب الأ�سنان ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساج (التدليك) ،امل�ساعدة الطبية،
العالج الطبيعي ،الن�صائح ال�صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جممع �أوزون الطبي التخ�ص�صي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 612 :ر.ب 211:ويهي املر ،والية بهالء ،حمافظة الداخلية،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٤ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858:ر.ب131:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150403 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية (وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي) ،دعاية
و�إعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�شتل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،:الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٤ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150726 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ج�ستموب.كوم  -م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وحدة رقم  1730انديجو ايكون ،ار�ض رقم جي ال تي-بي ات�ش-1اف
� 3أي� ،إبراج بحريات جمريا ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 192 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149272 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،عجينة لوز ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،ب�سكويت،
ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات بالنعناع ،خبز بان ،كاكاو،
قهوة ،كعك� ،شوكوالتة ،مرزبانية ،حلويات ،ف�شار حب الذرة ،بوظة،
فطائر حمالة بانكيك ،خبز زجنبيل� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،بتي فور كعك ،م�سحوق كعك ،عجينة
كعك ،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 ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،معكرون معجنات ،خبز ،مالتوز �سكر امللت ،دب�س للطعام،
قطر ال�سكر ،ع�سل نحل ،خردل ،نودلز معكرونة رقيقة ،فطائر ،قطع حلوى حلويات ،معجنات،
ب�سكويت بالزبدة ،خبز افرجي ،بيتزا ،دقيق بطاطا ،مهلبية ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز� ،سو�س
حلويات ،فطائر حلم ،معجنات مقطعة ،مطريات حلوم للغايات املنزلية ،مثلجات �صاحلة للأكل،
رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها
ال�شوكوالتة� ،سكاكر للأكل ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد ،هالميات جلي فواكه حلويات،
�شاي مثلج ،توابل �سلطة ،حالوة طحينية ،حلويات فول �سوداين ،تورتات حم�شوة باملربى �أو الفاكهة
�أو املقبالت� ،صل�صة مرق اللحم ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ،كيك مغطى بال�سكر
جممد ،مو�س �شوكوالتة  ،املو�س (حلوى) �سكريات ،بي�ستو �صو�ص ،ق�شدة التارتار لأغرا�ض الطهي،
�إ�ضافات الغلوتني لأغرا�ض الطهي� ،صل�صة املعكرونة ،عجني ،حال بال�شوكوالتة لتزيني الكعك،
جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات،
تزيني الطعام بطبقة براقة� ،أطباق جممدة مكونها الأ�سا�سي الأرز� ،أطباق جممدة مكونها الأ�سا�سي
املعكرونة� ،سندوي�شات الهوت دوغ ،مكعبات ثلج ،خملالت م�صنعة من اخل�ضار املقطعة والبهارات،
توابل بودرة ،خبز بدون خمرية ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل� ،شاي ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية
املخفوقة ،عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية ،طحني قمح ،ن�شا للطعام� ،سكر ،خل� ،سندوي�شات،
�صل�صات توابل� ،سميد� ،شربات مثلجات� ،سباغيتي معكرونة رفـيعة ،تابيوكا ،دقيق التابيوكا ،تورتات
كيك بالفواكه ،منكهات الفانيال لغايات مطبخية ،فانيلني بديل للفانيال� ،شعريية نودلز� ،أ�صابع
�سو�س حلويات ،توابل م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار ،هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف
امل�ستخدم لغايات طبية� ،سو�شي� ،صل�صات طماطم� ،صل�صة �صويا ،لنب جممد حلويات مثلجة ،فطائر
�صينية ،تاكو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،تبولة ،معجون حب ال�صويا توابل� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها
الأرز.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة حالب (هولدنغ) �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بريوت ،بدارو ،جادة �سامي ال�صلح ،بناية الطابق الرابع ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١٠/١٣ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149624 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية� ،سكاكر� ،شوكوالتة ،مرزبانية ،حلويات� ،أقرا�ص �سكرية حلويات� ،سكاكر
للأكل ،هالميات جلي ،فواكه حلويات ،مو�س �شوكوالتة ،املو�س (حلوى) �سكريات ،معجون
�أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حلويات عمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١٠/٢٨ :
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 رقم149833 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات احلانات البارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برنكري انرتنا�شيونال ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 3000 :أوليمبو�س بوليفارد داال�س ،تك�سا�س  ،75019الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٤ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149835 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـييا لندن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الأر�ضي� 27 ،شــارع جامي�س ،لندن
دبليو  1يو1 ،دي اك�س ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٤ :
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 رقم149848 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب -62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149920 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شموع �شجرة عيد امليالد� ،شموع ،فتائل لل�شموع� ،سرج �شموع� ،شموع عطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
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 رقم149921 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سكاكني ملزج الألوان� ،سكاكني ك�شط� ،أدوات للمائدة �سكاكني و�شوك ومالعق ،مالعق،
قطاعات �سكاكني� ،أوان ف�ضية �سكاكني و�شوك ومالعق� ،سكاكني هواية م�شارط� ،سكاكني
�سرياميكية ،مالعق بال�ستيكية و�شوك و�سكاكني املائدة ،مالعق و�شوك و�سكاكني املائدة
للر�ضع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149922 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورق� ،أقالم ر�صا�ص ،دفاتر كتابة �أو ر�سم ،دفاتر مالحظات ،م�ساطر قائمة الزاوية للر�سم،
بطاقات� ،صفائح من الورق قرطا�سية ،طبا�شري الكتابة ،مالقط ورق ،علب لأقالم احلرب،
مماحي من املطاط ،كا�شطات مماحي ،للمكاتب ،ثقاالت ورق� ،إبر ا�ست�شفاف لأغرا�ض
الر�سم ،ورق م�ضيء ،ورق معجن ،م�شابك للورق ،قرطا�سية ،ورق الرب�شمان� ،أ�شرطة من
الورق ،بخالف اخلردوات وزينة ال�شعر� ،أكيا�س مغلفات و�أجربة ،من الورق �أو البال�ستيك
للتعبئة ،علب من الورق �أو الورق املقوى� ،أغطية قوارير من الورق �أو الورق املقوى� ،سكاكني
للورق لفتح الر�سائل ،مناديل من الورق للموائد ،زوايا ر�سم ،م�ساطر تائية للر�سم� ،أغلفة
قوارير من الورق �أو الورق املقوى ،ل�صاقات قرطا�سية ،عقد من الورق ،بخالف اخلردوات
وزينة ال�شعر ،رايات ورقية� ،أعالم ورقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
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 رقم149923 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زينة بال�ستيكية للأطعمة وامل�أكوالت ،هياكل �صغرية من اخل�شب �أو ال�شمع �أو اجل�ص �أو
من مواد بال�ستيكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149924 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقداح برية� ،أطباق عميقة ،عيدان تنظيف الأ�سنان� ،أطباق ورقية� ،صواين من الورق لغايات
منزلية� ،صحون �أطباق ،ك�ؤو�س ،حلقات �شموع� ،صواين لغايات منزلية ،حامالت عيدان
تنظيف �أ�سنان ،م�صابيح حامالت ،ال�شموع ،مغارف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
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 رقم149925 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية للموائد ،غري ورقية� ،أغطية غري ورقية للموائد ،بيا�ضات للموائد لي�ست من
الورق ،مناديل من الن�سيج للموائد ،مفار�ش من الن�سيج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149926 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قبعات ،ف�ساتني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
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 رقم149927 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطواق زهور ا�صطناعية� ،أ�شرطة للخياطة� ،أقوا�س لل�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149928 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دمى للحيوانات الأليفة� ،ألعاب حلقية� ،أ�شجار عيد امليالد من مواد تركيبية ،كرات للعب،
�ألعاب ،مفرقعات لعيد امليالد هدايا للحفالت� ،شمعدانات ل�شجرة عيد امليالد� ،أجرا�س
زينة �شجرة عيد امليالد ،م�سد�سات اللعب ،دمى متحركة ،ثلج ا�صطناعي ل�شجرة عيد
امليالد ،م�سد�سات هوائية للعب ،زينات ل�شجر عيد امليالد ما عدا مواد الإ�ضاءة وال�شموع
واحللويات ،قواعد �شجرة عيد امليالد� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل ،مركبات لعب� ،أحاجي
ال�صور املقطوعة ،علب مفاج�آت مزخرفة ،مركبات لعب يتم التحكم فـيها عن بعد ،ورق
لعب �شدة ،نثار الورق امللون ،قبعات احلفالت الورقية ،مناذج لعب ،متاثيل لعب� ،إن�سان �آيل
لعبة� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
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 رقم149934 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،جتميع
املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب - 62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149935 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات الريا�ضية ،خدمات الت�سلية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو
الرتفـيه ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ،خدمات املكتبات املتجولة ،معلومات عن الرتفـيه،
تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،ت�أجري معدات الريا�ضة عدا املركبات ،ت�أجري
مرافق اال�ستادات ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من
�شبكة حا�سوب ،ت�أجري املالعب الريا�ضية ،ت�أجري معدات اللعب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب - 62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
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 رقم149936 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربجميات كخدمات  ،SaaSتطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،من�صات
تكنولوجيا املعلومات كخدمات  ،PaaSخدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا
ملعامالت التجارة الإلكرتونية ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول
واحد ،توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب - 62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149937 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سبائك ت�شكل من معادن نفـي�سة ،جموهرات من الكهرمان الأ�صفر ،خيوط ف�ضية جموهرات،
�ساعات كبرية� ،أ�ساور جموهرات� ،أحزمة ل�ساعات اليد ،حلي �صغرية للمجوهرات ،دبابي�س
للزينة جموهرات� ،ساعات �شم�سية ،قالئد �سل�سلية جموهرات� ،سال�سل �ساعات� ،أدوات
قيا�س الوقت الدقيقة ،قالئد جموهرات ،ما�س ،خيوط من معادن نفـي�سة جموهرات،
جموهرات ،ميداليات كبرية جموهرات ،معادن نفـي�سة غري م�شغولة �أو ن�صف م�شغولة،
�ساعات ،نواب�ض �ساعات ،بلور لل�ساعات� ،آالت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات �آالت لل�ساعات
الكبرية وال�ساعات ،ذهب غري م�شغول �أو مطرق ،خيوط ذهبية جموهرات ،لآلئ جموهرات،
�أحجار �شبه كرمية� ،أحجار كرمية ،بالتني فلز ،بلخ�ش �سبينل� ،أحجار كرمية ،ن�صب من
معادن نفـي�سة� ،سبائك من معادن نفـي�سة ،خوامت جموهرات� ،أ�شغال فنية من معادن
نفـي�سة� ،صناديق من معادن نفـي�سة ،جموهرات لتزيني القبعات� ،أقراط ،زمامات مرابط،
لأكمام القم�صان ،علب لل�ساعات ،دبابي�س جموهرات ،دبابي�س ربطات العنق ،ف�ضة غري
م�شغولة �أو مطرقة ،جموهرات جمتزعة ،علب للمجوهرات ،م�شابك للمجوهرات ،لوازم
ل�صنع املجوهرات ،قطع كابو�شون ،علب لإهداء املجوهرات ،watch hands ،حلي �صغرية
ل�سال�سل املفاتيح.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جارارد هولدينجز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 24 :ألبيمارل �سرتيت ،لندن ،دبليو  1ا�س  4ات�ش تي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150127 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الب�ستنة ،خدمات تربية الأحياء املائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دمي كون�سين�شين�س �أن فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بلجيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هافن � ،1025شيلديجك  302070زويجندريخت ،بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٦ :
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 رقم150129 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طحالب غري معاجلة لال�ستهالك الب�شري �أو احليواين ،غالل بذور ،نباتات� ،شتول ،طعم
حي ل�صيد ال�سمك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دمي كون�سين�شين�س �أن فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بلجيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هافن � ،1025شيلديجك  302070زويجندريخت ،بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٦ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150156 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب ،قوالب بناء لعب� ،ألعاب بناء� ،ألعاب ،بيوت للدمى ،دمى متحركة ،دمى ،مركبات
�صغرية� ،أجهزة للألعاب الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع �أجهزة �أو �شا�شات
عر�ض خارجية� ،أدوات للريا�ضة البدنية ،دمى للدببة� ،أجهزة ركوب فـي املعار�ض� ،ألعاب
لوحية ،مركبات لعب يتم التحكم فـيها عن بعد� ،آالت ت�سلية تعمل �أتوماتيكيا وبالنقد� ،آالت
القمار للعب القمار ،لعب �أطفال حم�شوة� ،أجهزة لعبة فـيديو ،عدد مقيا�س منوذجية لعب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليجو جوري�س أ�  /ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :دمناركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 7190 :بيالند ،الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150157 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب ،قوالب بناء لعب� ،ألعاب بناء� ،ألعاب ،بيوت للدمى ،دمى متحركة ،دمى ،مركبات
�صغرية� ،أجزة للألعاب الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع �أجهزة �أو �شا�شات
عر�ض خارجية� ،أدوات للريا�ضة البدنية ،دمى للدببة� ،ألعاب لوحية� ،أجهزة ركوب فـي
املعار�ض ،مركبات لعب يتم التحكم فـيها عن بعد� ،آالت ت�سلية تعمل �أتوماتيكيا وبالنقد،
عدد مقيا�س منوذجية لعب� ،آالت القمار للعب القمار ،لعب �أطفال حم�شوة� ،أجهزة لعبة
فـيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليجو جوري�س أ�  /ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :دمناركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 7190 :بيالند الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150158 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب ،قوالب بناء لعب� ،ألعاب بناء� ،ألعاب ،بيوت للدمى ،دمى متحركة ،دمى ،مركبات
�صغرية� ،أجزة للألعاب الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع �أجهزة �أو �شا�شات
عر�ض خارجية� ،أدوات للريا�ضة البدنية ،دمى للدببة� ،أجهزة ركوب فـي املعار�ض� ،شبكات
�صيد الفرا�ش ،مركبات لعب يتم التحكم فـيها عن بعد� ،آالت ت�سلية تعمل �أتوماتيكيا
وبالنقد ،عدد مقيا�س منوذجية لعب� ،آالت القمار للعب القمار ،لعب �أطفال حم�شوة،
�أجهزة لعبة فـيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليجو جوري�س أ�  /ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :دمناركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 7190 :بيالند الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
-100-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1422

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150161 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات
�صيدالنية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجيو�س فارما�سيوتيكالز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 88 :سي ــدين �ست ـ ــريت ،ك ــامب ــريدج ،ما�سـ ــات�شـ ــو�ست�س ،4169-02139
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150162 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية ،الأبحاث التكنولوجيو ،الأبحاث البيولوجية ،خدمات خمترب علمي،
البحث العلمي ،جتارب �سريرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجيو�س فارما�سيوتيكالز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 88 :سي ــدين �ست ـ ــريت ،ك ــامب ــريدج ،ما�سـ ــات�شـ ــو�ست�س ،4169-02139
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150164 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية ،الأبحاث التكنولوجيو ،الأبحاث البيولوجية ،خدمات خمترب علمي،
البحث العلمي ،جتارب �سريرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجيو�س فارما�سيوتيكالز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 88 :سي ــدين �ست ـ ــريت ،ك ــامب ــريدج ،ما�سـ ــات�شـ ــو�ست�س ،4169-02139
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150165 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27043 :ال�صفاة  ،13131الكويت
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150171 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27043 :ال�صفاة  ،13131دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150172 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ضخات طرد مركزي� ،ضاغطات �آالت ،م�ضخات �أجزاء �آالت �أو مكائن �أو حمركات� ،آالت
تر�شيح� ،آالت نفخ ل�ضغط وت�صريف ونقل الغازات� ،آالت نفخ ل�ضغط و�شفط ونقل احلبوب،
عدد �آلية ،منظمات اجزاء �آالت ،عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا ،عدد اجزاء �آالت،
م�ضخات �آالت ،م�ضخات ملن�ش�آت الت�سخني ،مراوح املحركات واملكائن ،معدات زراعية عدا
ما يدار باليد ،م�ضخات تدار بالهواء امل�ضغوط ،مكائن بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات
الربية ،مبادالت حرارية اجزاء �آالت ،حمركات كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات
الربية ،مفاتيح حتكم تدار بالهواء امل�ضغوط للآالت واملحركات واملكائن� ،آالت نفخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بانو�سونيك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1006 :اوازا كادوما ،كادوما�-شي ،او�ساكا  ،571-8501اليابان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150173 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،من�ش�آت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات
ال�صناعية ،لوحات حتكم كهربائية ،برامج حا�سوب م�سجلة� ،أجهزة حتكم عن بعد ،برامج
م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،برامج مراقبة برامج حا�سوب،
من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،من�صات
لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بانو�سونيك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1006 :اوازا كادوما ،كادوما�-شي ،او�ساكا  ،571-8501اليابان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150174 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جمففات هواء جمففات� ،أجهزة تربيد الهواء ،من�ش�آت تكييف الهواء ،من�ش�آت تر�شيح الهواء،
مراجل بخالف �أجزاء الآالت ،مكيفات هواء للمركبات ،م�شعات حرارية للتدفئة املركزية،
�أجهزة تكييف الهواء� ،أجهزة ومكنات تنقية الهواء� ،أجهزة تعقيم (مزيالت الرطوبة)،
معقمات هواء ،مر�شحات فالتر ،تكييف الهواء� ،أجهزة تدار بالهواء ال�ساخن� ،سخانات
للحمام ،مراوح لتكييف الهواء� ،أجهزة ت�سخني ،مراجل ت�سخني� ،أجهزة ترطيب مل�شعات
التدفئة املركزية ،جممدات ،معقمات ماء (معقمات) ،م�شعات حرارية كهربائية� ،أجهزة
و�آالت تربيد ،مراجل غاز� ،أجهزة ت�أين ملعاجلة الهواء �أو املاء� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف،
�أجهزة لتجفـيف اليدين عند املغا�سل ،مراوح �أجزاء من من�ش�آت تكييف الهواء ،م�ضخات
حرارة� ،أجهزة لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�شخ�صي� ،سجاد يدف�أ كهربائيا،
مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�شخ�صي ،جمففات كهربائية للغ�سيل ،من�ش�آت تدفئة (�أجهزة
ومن�ش�آت التدفئة حتت الأر�ضية) ،من�ش�آت توريد املياه.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بانو�سونيك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1006 :اوازا كادوما ،كادوما�-شي ،او�ساكا  ،571-8501اليابان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150175 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف و�إ�صالح املراجل ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح
الآالت واملعدات املكتبية� ،إ�صالح التنجيد ،ت�أجري معدات الإن�شاء ،تركيب و�إ�صالح معدات
الت�سخني ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،الأ�شراف على �إن�شاء املباين ،التطهري
من اجلراثيم ،معاجلة املباين ملنع الرطوبة ،عزل املباين ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات
الآلية ،تنجيد الأثاث� ،سباكة املوا�سري� ،إ�صالح امل�ضخات ،تركيب و�إ�صالح معدات التجميد،
معلومات عن الإن�شاء ،معلومات عن الإ�صالح ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب،
�إزالة الت�شوي�ش فـي الأجهزة الكهربائية ،ا�ست�شارات �إن�شائية ،ت�أجري م�ضخات ال�صرف،
خدمات الكهربائيني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بانو�سونيك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1006 :اوازا كادوما ،كادوما�-شي ،او�ساكا  ،571-8501اليابان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150176 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم
برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،حتليل �أنظمة
حا�سوب ،حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي ،ا�ست�شارات فـي
الربجميات احلا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال توفـري الطاقة ،احلو�سبة ال�سحابية ،تطوير
النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر (تطوير من�صات الكمبيوتر) ،الأبحاث التكنولوجيو ،الت�صميم
ال�صناعي ،امل�سح اجليولوجي ،م�سح الأرا�ضي ،الأبحاث امليكانيكية ،مراقبة اجلودة ،ت�أجري
برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،امل�سح ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،مراقبة �أنظمة
احلا�سوب بالتداول عن بعد ،حتليل املياه ،الربجميات كخدمات  ،SaaSاال�ست�شارة فـي
تكنولوجيا املعلومات ،توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق
مواقع الإنرتنت ،جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات ،خدمات
اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات � ،PaaSأبحاث
فـي جمال ت�شييد الأبنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بانو�سونيك كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1006 :اوازا كادوما ،كادوما�-شي ،او�ساكا  ،571-8501اليابان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150177 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سدادات قطنية للحي�ض ،فوط �صحية ،ورق م�ضاد للعث� ،أربطة ال�صقة لغايات طبية،
�سراويل �صحية� ،أغذية للر�ضع والأطفال ،م�شروبات حمية معدة لغايات طبية ،غازات
لغايات طبية ،كوا�شف كيميائية لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات تنظيف العد�سات
الال�صقة ،و�سائد للإر�ضاع ،ل�صقات عيون لغايات طبية ،حفاظات للر�ضع ،حفاظات �أطفال
على �شكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة ،غ�سول العني طبي ،مكمالت
غذائية للحيوانات ،كمادات (�ضمادات للحي�ض وكمادات �صحية) ،ل�صقات ،ورق التقاط
الذباب� ،أربطة �ضاغطة ،كب�سوالت للأدوية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،قطرات عينية،
قطن لغايات طبية ،مياه معدنية لغايات طبية� ،أمالح مياه معدنية ،دقيق لبني للر�ضع
والأطفال� ،شا�ش للت�ضميد ،زيوت دوائية ،قطن ما�ص.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روهتو فارما�سيوتيكال كو ،.ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1-8 :تات�سومين�شي  1ت�شومي� ،إيكونو  -كو� ،أو�ساكا � -شي� ،أو�ساكا
 ،8666-544اليابان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150178 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك وكبالت� ،أجرا�س كهربائية للأبواب،
�ألياف ب�صرية فتائل تو�صيل ال�ضوء� ،أ�سالك هواتف� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية  -ب�صرية،
�أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة� ،أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض
ب�صري ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية� ،أجهزة املودم،
�شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة
احلا�سوب ،وحدات معاجلة مركزية معاجلات ،قارئات معدات معاجلة بيانات ،ما�سحات
معدات معاجلة بيانات ،مفكرات �إلكرتونية ،كامريات فـيديو� ،أجهزة ت�شخي�ص لي�ست
لغايات طبية� ،أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية ،مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري ،لوحات
�إعالنات �إلكرتونية ،نظارات �شم�سية� ،شا�شات فـيديو ،هواتف فـيديو ،من�شورات �إلكرتونية
قابلة للتفريغ ،مغناطي�سات للزينة ،لبادات الف�أرة ،برامج �ألعاب حا�سوب� ،سماعات الر�أ�س،
�أطقم غري يدوية للهواتف� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة ،حتميل نغمات للهواتف
النقالة ،حتميل ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور� ،أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي
 ،GPSم�شغالت و�سائط حممولة� ،أ�شرطة الهاتف اخلليوي ،حقائب مكيفة للحوا�سيب
املحمولة ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،قارئات كتب �إلكرتونية ،هواتف
ذكية ،حوا�سيب لوحية ،مهايئات كهربائية ،عتاد احلا�سوب� ،أجهزة واقية من احلوادث
لال�ستخدام ال�شخ�صي� ،أجهزة حتليل الهواء� ،أجهزة �إنذار� ،صناديق نغم مو�سيقية� ،أجهزة
�شحن البطاريات الكهربائية ،كبائن ملكربات ال�صوت� ،آالت حا�سبة ،خوذ واقية� ،أجهزة
تنظيم احلرارة ،مبدالت التيار الكهربائي ،عدادات اخلطى ،عدادات ،نواقل كهربائية،
�آالت ت�صوير فوتوغرافـية والكرتو�ستاتية وحرارية ،مفاتيح كهربائية ،قواب�س وم�آخذ
و�أدوات تو�صيل �أخرى و�صالت كهربائية ،مفاتيح خاليا كهرباء� ،صور كرتونية متحركة،
كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي� ،آالت �إمالئية ،مكربات �صوت ،مقايي�س ،كبالت
كهربائية� ،صناديق م�صنوعة خ�صي�صا للأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية ،مر�شحات فالتر،
للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة �شحن البطاريات� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة ،م�ستقبالت
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�سمعية وب�صرية� ،صور جم�سمة� ،أجهزة معاجلة البيانات� ،أجهزة ات�صال داخلي ،نظارات
ب�صرية� ،أقنعة واقية� ،أجهزة ذاكرات حا�سوب ،ميكروفونات� ،أدوات مالحية ،بطاريات،
كهربائية� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية� ،أجهزة حا�سوب ،ق�ضبان منع ال�صواعق� ،أجهزة و�أدوات
وزن ،منا�صب لأجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة عر�ض� ،أجهزة هاتف� ،أجهزة
تعليمية� ،أقفال كهربائية� ،أجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات� ،أجهزة نقل ال�صوت،
�أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة تلفزيونية� ،أجهزة حتكم عن بعد ،م�ؤ�شرات درجة احلرارة،
�أجهزة ت�سجيل الزمن ،مر�سالت لالت�صال عن بعد� ،أجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة� ،صفارات
للكالب ،م�سجالت فـيديو ،رقائق دارات متكاملة ،هواتف خلوية� ،أجهزة حممولة لتقفـي
الن�شاط� ،أ�سورة مو�صولة �أجهزة قيا�س� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية،
دعامات للت�صوير الذاتي �أحادية الأرجل ويدوية اال�ستعمال ،قالدات �إلكرتونية لرتوي�ض
احليوانات� ،أجهزة �إطفاء النريان ،موازين مع وظيفة قيا�س كتلة اجل�سم ،حمطات طرفـية
تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س ،موازين احلمامات� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية،
�سماعات الواقع االفرتا�ضي� ،إن�سان �آيل ذو موا�صفات ب�شرية وذكاء ا�صطناعي� ،أجهزة مزج
ال�صوت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاومى انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  ،006فلور  ،6بلدينج  ،6يارد  ،33ميديل �شريقي رود ،هايدين
دي�سرتيكت ،بكني ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150179 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،حما�سبة ،عر�ض ال�سلع ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال
التجارية �أو ال�صناعية ،البيع باملزاد العلني ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن،
�أبحاث الأعمال ،العالقات العامة ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ،تنظيم املعار�ض
لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،ا�ستطالعات الر�أي ،ت�أجري
امل�ساحات الإعالنية ،ترويج املبيعات للآخرين ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب،
ت�أجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،ت�أجري �آالت البيع ،خدمات املقارنة بني
الأ�سعار ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات جتارية ون�صائح
للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت
ل�صالح الغري ،معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،البحث عن كفالة،
ت�سويق ،ت�أجري منا�صب للبيع ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة
�سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاومى انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  ،006فلور  ،6بلدينج  ،6يارد  ،33ميديل �شريقي رود ،هايدين
دي�سرتيكت ،بكني ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150180 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإذاعة بالراديو� ،إر�سال الر�سائل ،البث بالتلفزيون ،خدمات التلفونات ،خدمات وكاالت
الأنباء ،االت�صاالت بالتلفون اخللوي ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،نقل الربيد
الإلكرتوين ،ت�أجري التلفونات ،البث �أو الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات لوحات
الن�شرات الإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية
دولية ،توجيه وربط االت�صاالت ،االجتماعات عن بعد ،توفـري �إمكانية تو�صيل امل�ستخدم
ب�شبكة حا�سوب عاملية ،توفـري قنوات ات�صال للت�سوق عن بعد ،توفـري حجرات عرب الإنرتنت،
توفـري الربط بقاعدة معلومات ،خدمات الربيد ال�صوتي ،البث الال�سلكي ،خدمات
امل�ؤمترات بالفـيديو ،توفـري املنتديات ال�شبكية ،تدفق البيانات املتوا�صل عرب الإنرتنت،
نقل �أ�شرطة الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاومى انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  ،006فلور  ،6بلدينج  ،6يارد  ،33ميديل �شريقي رود ،هايدين
دي�سرتيكت ،بكني ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150181 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أبحاث التجميل ،الت�صميم ال�صناعي ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات
فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،ت�صميم الفنون التخطيطية ،مراقبة
اجلودة ،ت�أجري برامج حا�سوب ،البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين ،ا�سرتجاع
بيانات احلا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،الأبحاث البيولوجية،
امل�سح ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،حتويل البيانات من و�سائط مادية �إىل �إلكرتونية� ،إن�شاء
و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،خدمات الوقاية
من الفـريو�سات احلا�سوبية ،توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب
بالتداول عن بعد ،الربجميات كخدمات  ،SaaSالبحث العلمي ،ن�سخ احتياطية للبيانات
خارج املوقع ،تخزين �إلكرتوين للبيانات ،خدمات ر�سم اخلرائط ،احلو�سبة ال�سحابية،
جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات ،خدمات التنب�ؤ بالطق�س،
فك ت�شفـري الهواتف النقالة ،خدمات ت�شفـري البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاومى انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  ،006فلور  ،6بلدينج  ،6يارد  ،33ميديل �شريقي رود ،هايدين
دي�سرتيكت ،بكني ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150182 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تنظيف العد�سات الال�صقة ،ل�صقات عيون لغايات طبية ،غ�سول العني طبي،
م�ستخل�صات نباتية لغايات �صيدالنية ،pharmaceuticals ،م�ستح�ضرات بل�سمية
لغايات طبية ،بل�سم لغايات طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية
�صيدالنية ،قطرات عينية� ،ضمادات ،م�ستح�ضرات فـيتامينية ،عقاقري لغايات طبية،
دهون لغايات طبية ،زيوت دوائية ،حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�صقة ،غ�سوالت لو�شن،
لغايات �صيدالنية ،مراهم عطرية لغايات طبية� ،أم�صال ،مراهم لغايات �صيدالنية� ،أمالح
ال�صوديوم لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات �صيدالنية� ،أدوية للأغرا�ض
الب�شرية� ،أدوية لغايات بيطرية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
كيميائية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات بيطرية ،كوا�شف كيميائية لغايات
طبية �أو بيطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أور�سافارم �أرزنيمتل جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اند�سرتي �شرتا�سة � 66129 ،35سار�إبروكني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150183 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بل�سم لغايات طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية �صيدالنية ،قطرات
عينية� ،ضمادات ،م�ستح�ضرات فـيتامينية ،حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�صقة ،عقاقري
لغايات طبية ،دهون لغايات طبية ،م�ستح�ضرات بل�سمية لغايات طبية ،زيوت دوائية ،غ�سوالت
لو�شن ،لغايات �صيدالنية ،مراهم عطرية لغايات طبية� ،أم�صال ،مراهم لغايات �صيدالنية،
�أمالح ال�صوديوم لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات �صيدالنية� ،أدوية للأغرا�ض
الب�شرية� ،أدوية لغايات بيطرية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
كيميائية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات بيطرية ،كوا�شف كيميائية لغايات
طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات تنظيف العد�سات الال�صقة ،ل�صقات عيون لغايات طبية،
غ�سول العني طبي ،م�ستخل�صات نباتية لغايات �صيدالنية.pharmaceuticals ،
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أور�سافارم �أرزنيمتل جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اند�سرتي �شرتا�سة � 66129 ،35سار�إبروكني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150185 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سال�سل للنظارات ،خيوط للنظارات� ،أجهزة معاجلة البيانات ،عد�سات ب�صرية ،نظارات
ب�صرية ،عد�سات للنظارات� ،سلع ب�صرية� ،أطر للنظارات� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية ،عد�سات
ال�صقة ،حاويات للعد�سات الال�صقة ،علب للنظارات ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،نظارات
�شم�سية ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة
للتنزيل ،عتاد احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أور�سافارم �أرزنيمتل جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اند�سرتي �شرتا�سة � 66129 ،35سار�إبروكني� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150186 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة� ،صريفة ،ا�ستثمار الأموال ،ا�ست�شارات مالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البنك التجاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3232 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150187 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ضمادات (�ضمادات للحي�ض) ،فوط �صحية (و �أحزمة للفوط ال�صحية واملناديل
ال�صحية)� ،ضمادات طبية (�ضمادات �صحية)� ،سراويل �صحية� ،سدادات قطنية للحي�ض،
كمادات (كمادات �صحية) ،بطانات �سراويل �صحية ،فوط للم�صابني بال�سل�س ،فوط ما�صة
للم�صابني بال�سل�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا بروكرت �آند جامبل كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون بروكرت �آند جامبل بالزا� ،سين�سيناتي� ،أوهايو  ،45202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150188 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صقات ،ورق التقاط الذباب� ،أربطة �ضاغطة ،كب�سوالت للأدوية ،قطرات عينية ،قطن
لغايات طبية ،دقيق لبني للر�ضع والأطفال� ،شا�ش للت�ضميد ،زيوت دوائية ،قطن ما�ص،
�أربطة ال�صقة لغايات طبية� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية� ،أغذية للر�ضع والأطفال،
م�شروبات حمية معدة لغايات طبية ،غازات لغايات طبية ،م�ستح�ضرات تنظيف العد�سات
الال�صقة ،و�سائد لالر�ضاع ،ل�صقات عيون لغايات طبية ،حفاظات للر�ضع ،حفا�ضات �أطفال
على �شكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة ،غ�سول العني طبي ،مكمالت
غذائية للحيوانات ،كمادات (كمادات �صحية و�ضمادات للحي�ض) ،فوط �صحية (و�سدادات
قطنية �صحية).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روهتو فارما�سيوتيكال كو ،.ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1-8 :تات�سومين�شي  1ت�شومي� ،إيكونو  -كو� ،أو�ساكا � -شي� ،أو�ساكا
 ،8666-544اليابان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150189 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هند الأهلية للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شرق ،قطعة ( ،)6ق�سيمة (� ،)19شارع �أحمد اجلابر ،مبنى باترنز،
دور ( ،)10مكتب ( ،)33الكويت
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150190 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ل�صق الإعالنات ،خدمات وكاالت
املعلومات التجارية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،تق�صي احلقائق
فـي الأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،دعاية و�إعالن ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن،
خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن
الأعمال ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ترويج املبيعات للآخرين ،الدعاية والإعالن بالطلب
الربيدي ،ت�أجري �آالت الن�سخ بالت�صوير ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع
وخدمات لأعمال �أخرى ،ت�أجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،خدمات
املقارنة بني الأ�سعار ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية ،تنظيم وتوفـري
معلومات االت�صال للتجارة والأعمال ،خدمات الو�ساطة التجارية ،توفـري معلومات
الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري ،ت�أجري الفتات
دعائية للغري ،جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية ،خدمات الو�ساطة فـي
قطاع الأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال
الباحثني عن متويل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العمادي للم�شاريع العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3890 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150191 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ل�صق الإعالنات ،خدمات وكاالت
املعلومات التجارية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،تق�صي احلقائق
فـي الأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،دعاية و�إعالن ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن،
خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن
الأعمال ،ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات ال�سكرتارية ،الدعاية والإعالن بالطلب
الربيدي ،ت�أجري �آالت الن�سخ بالت�صوير ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع
وخدمات لأعمال �أخرى ،ت�أجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،خدمات
املقارنة بني الأ�سعار ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية ،تنظيم وتوفـري
معلومات االت�صال للتجارة والأعمال ،خدمات الو�ساطة التجارية ،توفـري معلومات
الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري ،ت�أجري الفتات
دعائية للغري ،جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية ،خدمات الو�ساطة فـي
قطاع الأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال
الباحثني عن متويل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العمادي للم�شاريع العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3890 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم150192 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ل�صق الإعالنات ،خدمات وكاالت
املعلومات التجارية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،تق�صي احلقائق
فـي الأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،دعاية و�إعالن ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن،
خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن
الأعمال ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ترويج املبيعات للآخرين ،الدعاية والإعالن بالطلب
الربيدي ،ت�أجري �آالت الن�سخ بالت�صوير ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع
وخدمات لأعمال �أخرى ،ت�أجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،خدمات
املقارنة بني الأ�سعار ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية ،تنظيم وتوفـري
معلومات االت�صال للتجارة والأعمال ،خدمات الو�ساطة التجارية ،توفـري معلومات
الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري ،ت�أجري الفتات
دعائية للغري ،جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية ،خدمات الو�ساطة فـي
قطاع الأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال
الباحثني عن متويل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العمادي للم�شاريع العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3890 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٧ :
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 رقم146899 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية تهوية� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو� ،أجهزة تربيد الهواء ،مر�شحات فالتر
تكييف الهواء� ،أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء ،من�ش�آت تكييف الهواء ،من�ش�آت تر�شيح الهواء،
خزائن تربيد� ،أحوا�ض تربيد للأفران� ،سخانات ماء ،مراوح لتكييف الهواء ،معدات تدفئة
باملاء ال�ساخن ،مراجل ت�سخني ،مكيفات هواء للمركبات� ،أجهزة ترطيب مل�شعات التدفئة
املركزية ،عنا�صر ت�سخني (�سخانات مياه)� ،أجهزة تكييف الهواء ،جممدات ،من�ش�آت تنقية
املاء ،من�ش�آت تربيد للماء ،مبادالت حرارية بخالف �أجزاء �آالت� ،أجهزة تبخري� ،أجهزة و�آالت
تربيد ،حجرات تربيد� ،أوعية تربيد� ،صناديق تربيد كهربائية ،من�ش�آت تربيد لل�سوائل،
�أجهزة ومكنات تنقية الهواء ،من�ش�آت و�آالت تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد ،معدات ومن�ش�آت
تربيد ،مراوح �أجزاء من من�ش�آت تكييف الهواء ،من�ش�آت تربيد للتبغ ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية
تكييف الهواء ،معدات تهوية تكييف الهواء للمركبات� ،أغطية تهوية للمختربات ،م�ضخات
حرارة ،برادات ،كبائن تربيد للعر�ض� ،أقبية نبيذ كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اوال اخلليج لل�صناعات �ش.م.ب (مقفلة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،15919 :املنامة ،البحرين
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٦/٢٨ :
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 رقم149751 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،الإعالن والدعاية
املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة،
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أحذية ال�سرحان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع فهد ال�سامل ،عمارة الكويت ،الدور ( ،)29مقابل جممع املثنى،
الكويت
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149832 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برينكر انرتنا�شيونال ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 3000 :أوليمبو�س بوليفارد داال�س ،تك�سا�س  ،75019الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٤ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
-122-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1422

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150015 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت اللوز ،لوا�صق لغايات التجميل� ،صابون اللوز ،غ�سول لو�شن ،ملا بعد احلالقة ،كهرمان
عطر� ،أقنعة جتميلية ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،حليب منظف لغايات التواليت،
�صابون م�ضاد للعرق ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،عطور زيوت طيارة ،م�ستح�ضرات
ق�صر مزيالت �ألوان ،لغايات التجميل ،رذاذات لإنعا�ش رائحة الفم� ،شرائح �إنعا�ش النف�س،
م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية،
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات مكياج،
م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل قطني لأغرا�ض
التجميل� ،أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية� ،شمع للجلد املدبوغ ،خال�صات زهور عطور،
زيت اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،ايونون عطر ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،طالء
ال�شفاه ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،زيت الورد ،غ�سوالت لو�شن ،لأغرا�ض التجميل ،عطور،
�صناعة عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عبدالرحمن بن �أحمد الدهام و�شركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض ،11521 ،ب�.ص ،41009 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١١ :
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 رقم150036 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سم�سرة الأوراق املالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الو�سيط للأعمال املالية (�ش.م.ك)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت� ،شرق ،قطعة (� ،)7شارع املتنبي ،جممع اخلليجية ،الدور
الثامن ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/١٤ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150334 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ساعات كبرية� ،ساعات يد ،وجوه ال�ساعات املدرجة �صناعة ال�ساعات الكبرية وال�ساعات
عموما ،كرونوغرافات م�ؤقتات م�سجلة� ،ساعات� ،ساعات كبرية و�ساعات كهربائية� ،ساعات،
�آالت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات �آالت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات ،علب لل�ساعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو بروجيكت ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنامة  -ال�سويفـية  -جممع  - 351طريق  - 5133مبنى ،1848
البحرين
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
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 رقم150337 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملينات لغايات �صناعية� ،صمغ مواد ال�صقة ،لغايات �صناعية� ،إنزميات لل�صناعات الغذائية،
�سكر لل�صناعات الغذائية ،م�ستح�ضرات كائنات ع�ضوية دقيقة بخالف امل�ستخدمة
لغايات طبية وبيطرية ،م�ستح�ضرات ل�سقي املعادن ،حم�ض الغلوتاميك لال�ستخدام
ال�صناعي ،كوالجني لغايات �صناعية ،مواد م�ساعدة ،عدا ما كان لغايات طبية �أو بيطرية،
فـيتامينات لال�ستخدام فـي �صنع املكمالت الغذائية ،فـيتامينات لال�ستخدام فـي ال�صناعة
الغذائية ،بروتينات لال�ستخدام فـي ال�صناعة ،بروتينات لال�ستخدام فـي �صنع املكمالت
الغذائية ،بروتينات لال�ستخدام فـي ال�صناعة الغذائية ،فـيتامينات لال�ستخدام فـي �صنع
م�ستح�ضرات التجميل ،راتنجات بوليمرات غري معاجلة� ،سماد حيواين ،م�ستح�ضرات
حيوية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية ،لوا�صق لغايات �صناعية ،احما�ض،
مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية ،م�ستح�ضرات لتكييف الرتبة ،حم�ض االنرتانيليك،
كيماويات �صناعية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات علمية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية
وبيطرية ،كوا�شف كيميائية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات
كيميائية ت�ستخدم فـي الت�صوير الفوتوغرافـي ،منظفات ت�ستخدم فـي عمليات الت�صنيع،
م�ستحلبات� ،أ�سمدة ،م�ستح�ضرات �أنزميية لغايات �صناعية ،مركبات لإطفاء احلريق ،دقيق
لغايات �صناعية ،خمائر لغايات كيميائية� ،أحما�ض معدنية ،بال�ستيك غري معالج ،راتنجات
ا�صطناعية غري معاجلة ،كيماويات حلام ،كيماويات للحراجة عدا مبيدات الفطريات
واحل�شائ�ش واحل�شرات والطفـيليات ،مواد للدباغة ،حام�ض دباغي ،م�ستح�ضرات بكتريية
بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية ،حمليات ا�صطناعية م�ستح�ضرات كيميائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي جي كوبوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،12 :سوول � -آر �أو 2 ،جيل ،جونغ  -جو� ،سي�ؤول ،جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
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 رقم150338 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات منكهة للطعام ،توابل بودرة ،قهوة� ،شوكوالتة ،حلويات ،فطائر حمالة
بانكيك ،خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات الأثريية والزيوت العطرية ،حمليات
طبيعية ،طحني قمح� ،سكر ،خمرية ،خبز ،قطر ال�سكر ،ع�سل نحل ،نودلز معكرونة رقيقة،
�سندوي�شات ،معجنات ،بيتزا� ،صل�صات توابل ،مطريات حلوم للغايات املنزلية ،منكهات
بخالف الزيوت العطرية� ،أقرا�ص �أرز ،فطائر �صينية ،معجون حب ال�صويا توابل� ،أطعمة
خفـيفة قائمة على احلبوب� ،صودا خبازة ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ،فطائر
�أ�سا�سها دقيق� ،أرز �سريع التح�ضري ،كاكاو ،م�ستح�ضرات احلبوب� ،شاي ،ملح ،بهارات ،ثلج
طبيعي �أو �صناعي ،خل ،خردل ،مهلبية� ،أرز� ،ساغو ،تابيوكا ،مثلجات �صاحلة للأكل ،بن
ا�صطناعي� ،صل�صة �صويا ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،م�سحوق خبازة� ،أع�شاب حمفوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي جي كوبوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،12 :سوول � -آر �أو 2 ،جيل ،جونغ  -جو� ،سي�ؤول ،جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150339 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية ،م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،م�شروبات م�صل اللنب ،م�ستح�ضرات بدون
كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري
امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية (م�ستح�ضرات
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لتح�ضري م�شروب الليكيور) ،خال�صات ح�شي�شة الدينار لتح�ضري البرية ،ع�صائر خ�ضراوات
م�شروبات ،م�شروبات غري كحولية ،م�ساحيق للم�شروبات الفوارة ،مياه غازية ،كوكتيالت
غري كحولية� ،شراب فواكه غري كحويل ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروبات
�صويا من غري بدائل اللنب ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات غري
كحولية منكهة بنكهة ال�شاي ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي جي كوبوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،12 :سوول � -آر �أو 2 ،جيل ،جونغ  -جو� ،سي�ؤول ،جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150340 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطاريات كهربائية للمركبات �صناديق بطاريات ،بطاريات للإ�ضاءة� ،أجهزة �شحن البطاريات
الكهربائية ،نواقل ،كهربائية ،مو�صالت كهرباء ،مفاتيح خاليا كهرباء ،مفاتيح قطع
الدارات الكهربائية ،و�صالت للخطوط الكهربائية ،و�صالت كهربائية� ،أجهزة �شحن
البطاريات ،بطاريات ،كهربائية� ،أغطية للمخارج الكهربائية ،مهايئات كهربائية ،حمطات
�شحن املركبات الكهربائية ،بطاريات لل�سجائر الإلكرتونية ،موا�سري �أ�سالك كهربائية،
�صناديق تو�صيل كهربائية ،دواليب توزيع كهربائية� ،أنابيب كهربائية ،مقومات عك�سية
كهربائية ،ق�ضبان منع ال�صواعق ،مواد امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك وكبالت. ،
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كبارو منجمنت �إ�س� .إيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،958 :رود تاون ،تورتوال ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
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 رقم150351 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون� ،صابون حالقة� ،أقنعة جتميلية ،ماء الكولونيا ،كرميات جتميلية ،حليب منظف
لغايات التواليت ،مواد تواليت ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة،
م�ستح�ضرات حالقة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة ،م�ضادات للعرق مواد للتواليت،
�أ�صباغ اللحى ،غ�سول لو�شن ملا بعد احلالقة ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام لغري غايات طبية ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا جيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان جيليت بارك ،بو�سطن ،ام ايه  ،02127الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150352 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مق�صات �شعر اللحى ،علب ماكينات احلالقة� ،شفرات ماكينات احلالقة ،علب �أدوات
احلالقة ،ماكينات حالقة كهربائية �أو غري كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا جيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان جيليت بارك ،بو�سطن ،ام ايه  ،02127الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
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 رقم150353 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طالء ال�شفاه� ،أقنعة جتميلية ،ملمع �أظافر ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن لل�شعر،
م�ستح�ضرات جتميل� ،أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية ،غ�سوالت لو�شن لأغرا�ض
التجميل ،حليب منظف لغايات التواليت ،عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة،
م�ساحيق مكياج� ،أقالم احلواجب ،م�سكرة ،قطع قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف ،مواد
هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات
لتنعيم ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيت�شر ريبابليك كو� ،أل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 11 :أف غال�ستاور  1-946داي�شي دونغ ،كنغنام غو � -سي�ؤول ،جمهورية
كوريا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150354 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإذاعة بالراديو البث بالتلفزيون ،خدمات وكاالت الأنباء البث بالتلفزيون الكبلي البث �أو
الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،نقل امللفات الرقمية البث الال�سلكي ،ات�صاالت ال�سلكية،
نقل �أ�شرطة الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انفو �أراب ميديا منطقة حرة  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة دبي للإعالم ،بوتيك ا�ستديو رقم 15ن �إمارة دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
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 رقم150355 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتفـيه بالراديو� ،إنتاج الأفالم ،بخالف الأفالم الإعالنية ،ت�أجري �أجهزة الراديو
والتلفزيون� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية ،الرتفـيه
التلفزيوين ،خدمات ا�ستديوهات الت�سجيل ،ت�أجري �أ�شرطة الفـيديو ،ت�أجري كامريات
الفـيديو ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات غري �إعالنية� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو،
تقدمي التقارير امل�صورة ،الت�صوير الفوتوغرافـي ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو
تدريبية ،ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو ،توفـري الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل،
توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري
الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انفو �أراب ميديا منطقة حرة  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة دبي للإعالم ،بوتيك ا�ستديو رقم  15ن �إمارة دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١١/٢٣ :
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 العالمــــــــــــــــــــة147993 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/12/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1410 :فـي 2021/10/5م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :النور�س للحلول اللوج�ستية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�ؤ�س�سة الزبرجد الأخ�ضر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 359 :ر.ب� ،318:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/22 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة116030 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/9/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1240 :فـي 2018/4/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :عمق املحيط الأزرق
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سيد البحار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة98265 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/10/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1150 :فـي 2016/6/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :باالتيل �صديق مو�سى
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ني�ستو هايرب ماركت �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،113713 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73973 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة45 :
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 :فابيانو فران�شايزينج جي .ام.بي .ات�ش .اند كو.كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -مارك�س � -شرتا�سه � 12529 ، 24 - 22شونيفيلد� ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62681 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فابيانو فران�شايزينج جي .ام.بي .ات�ش .اند كو.كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -مارك�س � -شرتا�سه � 12529 ، 24 - 22شونيفيلد� ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62682 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فابيانو فران�شايزينج جي .ام.بي .ات�ش .اند كو.كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -مارك�س � -شرتا�سه � 12529 ، 24 - 22شونيفيلد� ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62683 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فابيانو فران�شايزينج جي .ام.بي .ات�ش .اند كو.كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -مارك�س � -شرتا�سه � 12529 ، 24 - 22شونيفيلد� ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62684 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة33 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فابيانو فران�شايزينج جي .ام.بي .ات�ش .اند كو.كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -مارك�س � -شرتا�سه � 12529 ، 24 - 22شونيفيلد� ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62685 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فابيانو فران�شايزينج جي .ام.بي .ات�ش .اند كو.كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -مارك�س � -شرتا�سه � 12529 ، 24 - 22شونيفيلد� ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62686 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فابيانو فران�شايزينج جي .ام.بي .ات�ش .اند كو.كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -مارك�س � -شرتا�سه � 12529 ، 24 - 22شونيفيلد� ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة101021 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/1/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1176 :فـي 2017/5/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فابيانو فران�شايزينج جي .ام.بي .ات�ش .اند كو.كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كارل  -مارك�س � -شرتا�سه � 12529 ، 24 - 22شونيفيلد� ,أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة73973 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة45 :
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 :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :ت�شيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فاكالف�سكي نام�ستي  1100 841/3براغ ،اجلمهورية الت�شيكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اجلمهورية الت�شيكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62681 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :ت�شيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فاكالف�سكي نام�ستي  1100 841/3براغ ،اجلمهورية الت�شيكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اجلمهورية الت�شيكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62682 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :ت�شيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فاكالف�سكي نام�ستي  1100 841/3براغ ،اجلمهورية الت�شيكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اجلمهورية الت�شيكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62683 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :ت�شيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فاكالف�سكي نام�ستي  1100 841/3براغ ،اجلمهورية الت�شيكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اجلمهورية الت�شيكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62684 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة33 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :ت�شيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فاكالف�سكي نام�ستي  1100 841/3براغ ،اجلمهورية الت�شيكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اجلمهورية الت�شيكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62685 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :ت�شيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فاكالف�سكي نام�ستي  1100 841/3براغ ،اجلمهورية الت�شيكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اجلمهورية الت�شيكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة62686 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  924 :فـي 2010/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :ت�شيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فاكالف�سكي نام�ستي  1100 841/3براغ ،اجلمهورية الت�شيكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اجلمهورية الت�شيكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة101021 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/1/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1176 :فـي 2017/5/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فـي ايه بي فران�شاي�سينج  IIجى ام بى ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :ت�شيكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فاكالف�سكي نام�ستي  1100 841/3براغ ،اجلمهورية الت�شيكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اجلمهورية الت�شيكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة25790 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة6 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/7/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  771 :فـي 2004/10/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كابو�شيكي كاي�شا بنكان و تتاجر اي�ضا با�سم بنكان كوربورا�شني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بينكان كيكو كوربورا�شني و كابو�شيكي كاي�شا بنكان وتتاجر
اي�ضا با�سم بنكان كوربورا�شني
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :يابانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ,1-5 :روك�سينجوكو  -ت�شو ,اوتا � -سيتى ,جومنا اليابان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اليابان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/9 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/14 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة131349 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/1/28 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1318 :فـي 2019/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أ�سعد القريني للتجارة واملقاوالت
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الوطنية الأوىل للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهةم�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/12/22 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة
1

6478

2

6479

3

6480

4

71315

5
6
7
8
9

71237
71236
71235
71234
71233

10

76635

11
12
13
14

25368
25367
25366
26427

ا�سـم ال�شركـة
مارجريتا انترينا�شيونال
جى ام بى ات�ش
مارجريتا انترينا�شيونال
جى ام بى ات�ش
مارجريتا انترينا�شيونال
جى ام بى ات�ش
�شركة نك�ستكري عمان
(مكتب متثيل جتاري)
املتكاملة للخدمات الغذائية
املتكاملة للخدمات الغذائية
املتكاملة للخدمات الغذائية
املتكاملة للخدمات الغذائية
املتكاملة للخدمات الغذائية
�شاطئ املرجان ل�صناعة منتجات
اجلب�س والديكور �ش.ذ.م.م
اي .تي� .سي ليمتد
اي .تي� .سي ليمتد
اي .تي� .سي ليمتد
واك�سويل ايه جي
-142-

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2002/10/20
التجارة وال�صناعة

2001/3/3

التجارة وال�صناعة

2001/3/3

التجارة وال�صناعة 2014/8/26
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2012/12/8
2013/1/7
2012/12/8
2012/12/8
2013/1/7

التجارة وال�صناعة 2013/7/30
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2004/12/21
2004/12/21
2004/12/21
2005/1/30

اجلريدة الر�سمية العدد ()1422

رقم
م
العالمة
واك�سويل ايه جي
26426 15
� 73797 16شركة �أجياد هولدنغ �ش.م.ل
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
72157 17
و�شركاه للت�سويق املحدودة
� 70946 18شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده
� 70945 19شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده
هائل �سعيد �أنعم و�شركاه
74989 20
(�ش.م.ي)
ورناكو .يو�.أ�س� .أنك
3144 21
تاكيدا فار ما�سيوتيكال
72298 22
كومباين ليمتد
�سوبارو كوربوري�شن
6864 23
71334 24
هريميز انرتنا�شونال
71778 25
�أوريون كوربوري�شن
فايزر برودكت�س  ،انك
27232 26
72592 27
دايكن كوربوري�شن
بى بى ايبكو ال ال �سي
73810 28
بى بى ايبكو ال ال �سي
73811 29
 73815 30بروك�س براذرز جروب انك
بى بى ايبكو ال ال �سي
73816 31
بى بى ايبكو ال ال �سي
73817 32
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2005/1/30
التجارة وال�صناعة 2013/3/19
التجارة وال�صناعة 2012/12/31
التجارة وال�صناعة 2012/10/2
التجارة وال�صناعة 2012/11/21
التجارة وال�صناعة 2013/5/22
التجارة وال�صناعة 1995/1/14
التجارة وال�صناعة

2013/1/7

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

2001/4/7
2012/10/21
2012/11/21
2004/12/13
2013/2/10
2016/2/9
2015/7/6
2015/7/6
2015/7/6
2015/7/6

اجلريدة الر�سمية العدد ()1422

33
34
35
36

رقم
العالمة
73818
73819
73820
73821

37

72199

38

72822

39

72823

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

27367
28530
73033
72073
72074
72075
72076
72077
72078
72079
72080
72081
6721

م

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

بى بى ايبكو ال ال �سي التجارة وال�صناعة
بروك�س براذرز جروب انك التجارة وال�صناعة
بروك�س براذرز جروب انك التجارة وال�صناعة
بروك�س براذرز جروب انك التجارة وال�صناعة
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة
التجارة وال�صناعة
�إ�س .آ�
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة
التجارة وال�صناعة
�إ�س .آ�
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة
التجارة وال�صناعة
�إ�س .آ�
بارفان كري�ستيان ديور التجارة وال�صناعة
بارفان كري�ستيان ديور التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
�سانوفـي
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
ا�ستانلي بالك اند ديكري انك التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
�سنابل بافريج كورب
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تاريخ الت�سجيل
2015/7/6
2015/7/6
2015/7/6
2015/7/6
2013/6/13
2013/2/10
2013/2/10
2005/1/16
2005/5/18
2013/10/31
2013/2/6
2012/11/21
2013/1/8
2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21
2013/1/8
2013/1/8
2012/11/21
2000/6/24
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

رقم
العالمة
72220
75293
75294
68341
28806
28927
28922
29048
29045
29044
29043
29041
29036
29035
29034
29039
29032

70

29062

71

6875

72

6876

م

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

2013/7/1
2013/8/6
2013/8/6
2013/6/16
2005/10/10
2005/6/19
2005/6/19
2005/6/19
2005/7/2
2005/6/19
2005/6/19
2005/6/19
2005/7/2
2005/6/19
2005/6/19
2005/6/19
2005/6/19

هوندا موتور كو ,ليمتد
بريدج�ستون كوربوري�شن
بريدج�ستون كوربوري�شن
�شركة االحذية الواقية
بلو �سكوب �ستيل ليمتد
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
توم تايلور جي .ام .بي .ات�ش
بي تي اندوفود �شوك�سي�س
التجارة وال�صناعة 2005/6/29
ماكمور ت.ب.ك
فـياكوم اوفر�سيز هولدنغز
التجارة وال�صناعة 2003/4/27
�سي .فـي
فـياكوم اوفر�سيز هولدنغز
التجارة وال�صناعة 2004/1/5
�سي .فـي
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

فـياكوم اوفر�سيز هولدنغز
�سي .فـي
فـياكوم اوفر�سيز هولدنغز
التجارة وال�صناعة
�سي .فـي
كولبهارتوباكو انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
م.م.ح
جي اف ايه (�أو�ست ) بي تي
التجارة وال�صناعة
واي ليمتد
ذا ت�شيلدرينز بلي�س ،انك التجارة وال�صناعة
ذا ت�شيلدرينز بلي�س ،انك التجارة وال�صناعة
ذا ت�شيلدرينز بلي�س ،انك التجارة وال�صناعة
ذا ت�شيلدرينز بلي�س ،انك التجارة وال�صناعة
بريفـيتي فان مال ا�س .بي .ايه التجارة وال�صناعة
بريفـيتي فان مال ا�س .بي .ايه التجارة وال�صناعة
بي بي جي اند�سرتيرز اوهايو ،انك التجارة وال�صناعة
بي بي جي اند�سرتيرز اوهايو ،انك التجارة وال�صناعة
�ستاروود هوتيلز �أند ريزورت�س
التجارة وال�صناعة
وورلدوايد ،ال ال �سي
�ستاروود هوتيلز �أند ريزورت�س
التجارة وال�صناعة
وورلدوايد ،ال ال �سي
التجارة وال�صناعة
يونليفر بي ال �سي
التجارة وال�صناعة
يونليفر بي ال �سي
التجارة وال�صناعة
يونليفر بي ال �سي

تاريخ الت�سجيل

73

6877

التجارة وال�صناعة 2003/4/27

74

6878

2003/4/27

75

73182

76

72844

77
78
79
80
81
82
83
84

72099
72100
72101
72102
26975
26976
27101
27102

85

73916

86

73917

87
88
89

73473
73474
73475
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2014/3/20
2013/4/9
2013/8/6
2013/8/6
2013/8/6
2013/8/6
2005/1/16
2010/10/6
2004/12/20
2004/12/20
2013/3/5
2013/5/20
2013/3/5
2013/3/5
2013/3/5
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م
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

رقم
العالمة
� 7033سوين ميوزيك انرتتاينمنت التجارة وال�صناعة
� 7036سوين ميوزيك انرتتاينمنت التجارة وال�صناعة
� 7037سوين ميوزيك انرتتاينمنت التجارة وال�صناعة
بي واي �سي كو ،ليمتد التجارة وال�صناعة
6742
بي واي �سي كو ،ليمتد التجارة وال�صناعة
6743
نورث انرتنا�شيونال هولدجن
 6510تياجنني فود �ستاف�س ملبورت التجارة وال�صناعة
اند اك�سبورت كو ليمتد
� 68749أ�س.بي�.أم فلو كونرتول� ,إنك التجارة وال�صناعة
� 68748أ�س.بي�.أم فلو كونرتول� ,إنك التجارة وال�صناعة
� 68747أ�س.بي�.أم فلو كونرتول� ,إنك التجارة وال�صناعة
� 68746أ�س.بي�.أم فلو كونرتول� ,إنك التجارة وال�صناعة
� 68745أ�س.بي�.أم فلو كونرتول� ,إنك التجارة وال�صناعة
� 68744أ�س.بي�.أم فلو كونرتول� ,إنك التجارة وال�صناعة
� 68743أ�س.بي�.أم فلو كونرتول� ,إنك التجارة وال�صناعة
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل
2000/9/9
2000/9/9
2000/9/9
2001/4/7
2001/4/7
2001/9/17
2012/9/11
2012/9/11
2012/9/11
2012/9/11
2012/9/11
2012/10/21
2012/9/11

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٢٢

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عفار العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
عفار العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٧٦٠٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
اخلوير �-سكة رقم- ٤٣٢٧:مبنى رقم - ٢٨٣٥:الطابق الثالث � -شقة رقم٣١٠:
�ص.ب ٥٧٥:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم ٩٢٢٠٥٧٥٥:تليفاك�س رقم٢٤٤٧٥٤٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القرن العلم خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
القرن العلم خلدمات النفط والغاز �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٣٥٨٠٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
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 أ
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير �-سكة رقم- ٤٣٢٧:مبنى رقم - ٢٨٣٥:الطابق الثالث � -شقة رقم٣١٠:
�ص.ب ٥٧٥:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم ٩٢٢٠٥٧٥٥:تليفاك�س رقم٢٤٤٧٥٤٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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املكتب الإقليمي  -مراقبوا ح�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الأفق املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -مراقبوا ح�سابات � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما الأفق املميزة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٥٤٩٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية �-سكة رقم- ٣٧٠٩:مبنى رقم١٠٤٣:
�ص.ب ٣٣٨:ر.ب١١٨:
هاتف رقم ٢٤١١٦٩٣٦:فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب خليفة النبهاين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد �صحم للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن مكتب خليفة النبهاين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�أجماد �صحم للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٥٩٨٥٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -جممع رقم- ٣٧٩:الطابق الرابع �-شقة رقم٤٣:
�ص.ب ٢٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم ٢٤٤٥٥٣٠٣:فاك�س رقم٢٤٤٥٦٦٥٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �سيادة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة �أبو زخرف للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب �سيادة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة م�ؤ�س�سة
�أبو زخرف للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٢٢١١٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٣٣٣٦٦٦٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 م�سعود بن �سويعد ال�سيفي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س العقدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن م�سعود بن �سويعد ال�سيفي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شم�س العقدة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٨٧٠٢وللم�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
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
هاتف رقم٩٣٣٣٤٦٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن خلفان بن را�شد ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الليتاق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن خلفان بن را�شد ال�سنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول الليتاق للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٣٢٦٨وللم�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
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٨٧:ر.ب٤١٦:
هاتف رقم٩٩٥٤٥١٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو ريناد ال�سنيدي للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن خلفان بن را�شد ال�سنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو ريناد ال�سنيدي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٣٨٧٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٧:ر.ب٤١٦:
هاتف رقم٩٩٥٤٥١٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف غويلة للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن خلفان بن را�شد ال�سنيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرياف غويلة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٣٠٦٨وللم�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
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٨٧:ر.ب٤١٦:
هاتف رقم٩٩٥٤٥١٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللكية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امللكية للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٢٣٧٢وللم�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
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢١٠:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٢٠٩٦٩٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نادر بن �سامل بن علي جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة الدهاريز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نادر بن �سامل بن علي جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درة الدهاريز للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٢٠٩٢وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨٤٦٥٥٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ 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 جمد الريف الذهبي  -ت�ضامنية
يعلن نادر بن �سامل بن علي جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمد الريف الذهبي -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٥٥٨٣وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨٤٦٥٥٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوادر اخلري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نادر بن �سامل بن علي جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نوادر اخلري للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٤٨٩٩وللم�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
أ
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨٤٦٥٥٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حكيم بن خالد بن علي العوائد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفاو الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حكيم بن خالد بن علي العوائد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفاو الذهبية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٢٤٥٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م ،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:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٧٦٦٧٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكناري املتكاملة �ش.م.م
يعلن حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الكناري
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٩٩٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م ،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:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٠٣٤٣٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء حممد للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء حممد للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٩٦٩٢٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م ،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
التـي:
العنوان آ
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٠٣٤٣٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جمال بن حمود بن حممد الهديفي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة الياقوت الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن جمال بن حمود بن حممد الهديفي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درة الياقوت الوطنية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٠١٧٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣١٨:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٧٠٧٠٩٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أيام زمان الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جمال بن حمود بن حممد الهديفي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أيام زمان الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٢١٢٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 293:ر.ب418:
هاتف رقم٩٧٠٧٠٩٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبناء حمود بن حممد الهديفي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن جمال بن حمود بن حممد الهديفي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء حمود بن حممد
الهديفي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٧١٥٣٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣١٨:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٧٠٧٠٩٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �أحمد بن �سامل حاردان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح العز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �أحمد بن �سامل حاردان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صروح العز للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٤٩٠١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م ،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:
والية �ضلكوت  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨١٠٠٠٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن خمي�س املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املنذر املحروقي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن خمي�س املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو املنذر املحروقي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٤٩١٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٥٥٥٥٤٦٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم خلدمات اال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن خمي�س املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدقم خلدمات
اال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٧٥٥٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٥٥٥٤٦٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن مطر العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهند الهند�سية والتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن مطر العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الهند الهند�سية
والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٥٧٦٠وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
الغربة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٢:ر.ب١١٨:
هاتف رقم٩٧٨٨٨٢٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب الربكة للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن مطر العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة باب الربكة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٧٣٣٩٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٤١٧:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٣٣١٣٤٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن خلفان اجلرداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رال للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن خلفان اجلرداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رال للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٠١٩٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
روي -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٨٧:ر.ب١٠٠:
هاتف رقم٩٢٨٠٨٦٣٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ 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 مركز امل�شاوي �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن خلفان اجلرداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز امل�شاوي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٣٤٩٤٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٨٧:ر.ب١٠٠:
هاتف رقم٩٢٨٠٨٦٣٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حفيظ بن طاهر بن �أحمد الهادي باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ديار ال�سعادة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حفيظ بن طاهر بن �أحمد الهادي باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ديار
ال�سعادة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٢١٢٣٣٧١
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 �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩١١٠٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ 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 النجم املميز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حفيظ بن طاهر بن �أحمد الهادي باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع النجم
املميز للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٢١١٧١٦٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩١١٠٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعود بن �سعيد بن �أحمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق غرب �آ�سيا ملواد البناء �ش.م.م
يعلن �سعود بن �سعيد بن �أحمد البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شرق غرب �آ�سيا
ملواد البناء �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٥٠٣٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٣٠٣٤١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن علي بن �أيوب البحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ما�سة الباطنة احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن علي بن �أيوب البحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ما�سة الباطنة احلديثة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٩١٦٩وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٠١٧٧٧٢٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نادر بن �سامل لبخيت الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل ال�سالم الدولية �ش.م.م
يعلن نادر بن �سامل لبخيت الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قوافل ال�سالم الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٥٧٧٦٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٠٩٧٢٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
�سعيد بن حممد بن رجب ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن حممد بن رجب ال�شنفري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن رجب ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن حممد بن
رجب ال�شنفري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٠٢٦٣٤٤وللم�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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٤٠:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٥٥٤٤٦٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 م�سلم بن �أحمد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكثريي واحلباري العاملية �ش.م.م
يعلن حممد بن م�سلم بن �أحمد الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكثريي واحلباري
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٣٨١٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٥٨٨٨٨٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن بخيت بن علي حجوج تبوك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي زيك ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن بخيت بن علي حجوج تبوك �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي زيك ال�شاملة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٢١٥٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩١٩٥٥٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حامد بن �سامل بن علي جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي ال�سان املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حامد بن �سامل بن علي جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي ال�سان املتحدة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٢٢٩٥وللم�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
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٦٧٤٨٤٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بخيت بن �أ�سلم بن �أحمد ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن �أ�سلم �أحمد ال�شحري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بخيت بن �أ�سلم بن �أحمد ال�شحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن �أ�سلم �أحمد
ال�شحري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٤٧٠٦٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٥م ،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
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٧٧٣٢٨٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن ماحوين بن خلفان ال�سيفي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن ماحوين بن خلفان ال�سيفي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبال القابل املتحدة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٩٠٨٨٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٦٠٥٠٧٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شجار �شتال للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�شجار �شتال
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٠٧٢٠وللم�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 رقم٩٦٦٦٩٢٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف القابل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شارف القابل للتجارة
 ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧١٤٠٣وللم�صفي وحـدهحـ 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 القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٦١٧٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ 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 مالمح العرب املميزة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مالمح العرب املميزة
 ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٥٦٧١وللم�صفي وحـدهحـ 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 القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٦١٧٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الروابي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول الروابي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٤٣٧١وللم�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
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٦١٧٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء مغ�سر اجلنوبية  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحراء مغ�سر اجلنوبية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٦٥٠٤وللم�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
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
أ
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٦١٧٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صيانة الدقيقة للإلكرتونيات  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صيانة الدقيقة
للإلكرتونيات  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٩٥٧٨٥
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية القابل  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٦١٧٨٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن را�شد بن �سيف الذهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد الذهلي للتجارة  -تو�صية
يعلن يو�سف بن را�شد بن �سيف الذهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أوالد الذهلي للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٤٦٩٢٨وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٣٠٠١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عامر بن علي بن �سامل كل�شات املهري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي جنفني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عامر بن علي بن �سامل كل�شات املهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي جنفني للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٠٩٢٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٦/٢٤م ،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
التـي:
العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٥٩٢٦٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميالد املجد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ميالد املجد للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٩٣١٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٦٩٣٣٠٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن م�صبح بن ع�صموط ال�شكريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سة العباقرة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �أحمد بن م�صبح بن ع�صموط ال�شكريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مل�سة العباقرة
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٦٧٤٠وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ٤٠٠:ر.ب٤٢٠:
هاتف رقم٩٥٦٠٤٩٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بخيت بن علي بن م�سعود ك�شوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بخيت بن علي بن م�سعود ك�شوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرمال ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١١٦١٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٦٦٠١٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة روافد اخلليج الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روافد اخلليج الذهبية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٥٧٥٢
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
�ص.ب ٣٥٥:ر.ب٣١٦:
هاتف رقم٩٩٧٥٥٠٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحور الغبرياء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بحور الغبرياء للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٤٠٢٩وللم�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 ٣٥٥:ر.ب٣١٦:
هاتف رقم٩٩٧٥٥٠٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن �سيف بن حممد ال�صارمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم الليل احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن بدر بن �سيف بن حممد ال�صارمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم الليل احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٧٣١٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٥م ،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
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ١٢٧:ر.ب٣٢٣:
هاتف رقم٩٢٩٢٤٨٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن �سيف ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ال�شمال احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن �سيف ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة ال�شمال احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٠٠١٠وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣١١:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٨٧٦٧٧٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جنمة بنت من�صور بن يحيى الكندية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عارف الكندي للتجارة �ش�.ش.و
تعلن جنمة بنت من�صور بن يحيى الكندية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو عارف الكندي
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤١١٩٠٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨١:ر.ب١١٥:
هاتف رقم٩٢٨٨٧٣٨٨:
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
�أ�سماء بنت حممد بن حميل املريخية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن حميل بن حمدان املريخي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
تعلن �أ�سماء بنت حممد بن حميل املريخية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن حميل بن
حمدان املريخي و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٦٨٩٢١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٧م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
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 أ
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٨٨٧٣٨٥٧:
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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عواطف بنت عبداللـه بن علي ال�شحية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة همايل م�سندم للتجارة  -تو�صية
تعلن عواطف بنت عبداللـه بن علي ال�شحية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة همايل م�سندم
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٤٣٤١وللم�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
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٦٢٢٢٧٧٧:
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
زعيمة بنت خلف بن حممد احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآمال الوردية املتميزة �ش.م.م
تعلن زعيمة بنت خلف بن حممد احلرا�صية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الآمال الوردية
املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٩٠٥٣وللم�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
التـي:
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٢٤٤٩٣٩٩:
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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�ستيال ماريا في�سر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متجر التحف �ش.م.م
تعلن �ستيال ماريا في�سر �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة متجر التحف �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٦٥٤٠وللم�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
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ١٥٣٤:ر.ب١٣١:
هاتف رقم٩٩٣٤٩٠٠٥:
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
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
عادل بن علي بن عبيد املخمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عادل بن علي بن عبيد املخمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار املنامة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٨٩٨٣وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٥م ،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
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٢٢٢٢:ر.ب٣٢٤:
هاتف رقم٩٥٩٠٠٠٩٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداجلليل بن حبيب بن عبداللـه املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاز للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلن عبداجلليل بن حبيب بن عبداللـه املعيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فاز للتطوير
العقاري �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٠٨٣٤وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ٤٤٠:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٣٥٠٥٩٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن نا�صر �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بوابة ال�سالم الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن نا�صر �آل عبدال�سالم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة ال�سالم
الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣٠٦٥٣٥٩وللم�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 ٢١٦:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٢٨٢٨٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن مريزا بن غلوم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط ال�سعيد املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن مريز ا بن غلوم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلط ال�سعيد املتميزة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٨١٨٣وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ٤٣:ر.ب١٠٠:
هاتف رقم٩٧٣٦١٣٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن عامر بن خلفان العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سمة العامرات احلديثة �ش�.ش.و
يعلن �أحمد بن عامر بن خلفان العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�سمة العامرات احلديثة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٩٣٠٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م ،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:
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨٨٨٩٩٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن را�شد بن خدوم الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صحار الوطنية للإعمار �ش.م.م
يعلن �سعيد بن را�شد بن خدوم الرو�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �صحار الوطنية
للإعمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٦٤٥٨وللم�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 ٨٤٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٥٦٣٩٦٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامي بن را�شد بن �سيف احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإن�شاء العايل للتميز  -ت�ضامنية
يعلن �سامي بن را�شد بن �سيف احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإن�شاء العايل للتميز -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٣٤٣٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٦م ،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
التـي:
العنوان آ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٢٢٤٢٩٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن حممد بن خمي�س املزروعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمانة للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن حممد بن خمي�س املزروعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أمانة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٧٩٨٩وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
والية �صحار -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٧٧٤٤٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن عامر بن هالل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �إبراهيم اجلابري للتجارة  -تو�صية
يعلن هالل بن عامر بن هالل اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو �إبراهيم اجلابري
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٦٢١٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٦م ،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:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٢٥٤٥١٩٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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منري بن عبداللـه بن دروي�ش البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضياء امل�ستقبل الرائدة �ش.م.م
يعلن منري بن عبداللـه بن دروي�ش البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضياء امل�ستقبل
الرائدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٣٩٩٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧١٤٥٦٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خمي�س بن ثاين بن حبيب اخل�صيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيت الأخ�ضر للمقاوالت �ش.م.م
يعلن خمي�س بن ثاين بن حبيب اخل�صيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البيت الأخ�ضر
للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٢٩١٤وللم�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 ١٥:ر.ب١٢٤:
هاتف رقم٩٩٢١٠٧٩٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن علي بن عامر ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل احليل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عمر بن علي بن عامر ال�ساملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ظالل احليل للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٩٢٧٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٤م ،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
التـي:
العنوان آ
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٥٧٦١٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي وماهر �أبناء عبداللـه بن �سامل املعمري للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي وماهر �أبناء
عبداللـه بن �سامل املعمري للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٧٤١٧١وللم�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
التـي:
آ
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٥٥:ر.ب٣١٦:
هاتف رقم٩٩٧٥٥٠٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حممد بن جواد اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط اخل�ضراء العاملية �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن جواد اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط اخل�ضراء العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٦٩٤٦وللم�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
أ
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٣٦٧٦٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حممد بن �سيف ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جداول ال�سوادي للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن �سيف ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جداول ال�سوادي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٦٠١٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٨٠٠٠٧٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن عبداللـه بن �سعيد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الفار�سي واملالكي للمقاوالت وال�صيانة العامة �ش.م.م
يعلن يا�سر بن عبداللـه بن �سعيد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفار�سي واملالكي
للمقاوالت وال�صيانة العامة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٠٧٧٠١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٧٤٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �سيف الغ�ساين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أجماد قفيفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن �سيف الغ�ساين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجماد قفيفة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٤٣٣٠وللم�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 رقم٩٦٩٣٨٨٨2:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن جمعة بن حممد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة القمة للخدمات الكهربائية وامليكانيكية والفنية �ش.م.م
يعلن حممد بن جمعة بن حممد الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القمة للخدمات
الكهربائية وامليكانيكية والفنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٧٧١٦٤٧وللم�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
التـي:
آ
�ص.ب ١٩٦:ر.ب٣١٢:
هاتف رقم٩٩٥١٥٠٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حميد بن �صالح بن �سعيد الهطايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باب الربكة الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن حميد بن �صالح بن �سعيد الهطايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة باب الربكة الذهبية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٠٥١٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية احلمراء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢٢١٩٥٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سالم بن �سعيد بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�صفيح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سالم بن �سعيد بن حممد احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوم ال�صفيح للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٧٨٨٩وللم�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 رقم٩٦٧٠٥٥٥٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن عبداللـه بن حمد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�شراقة ال�شارقة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن حمد ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�شراقة ال�شارقة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٤١٧٣وللم�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
هاتف رقم٩٥٤٤٢٢٧٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�شبيب بن �أحمد بن حممد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ستال للديكور �ش.م.م
يعلن �شبيب بن �أحمد بن حممد البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ستال للديكور
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٤٧٢٢وللم�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 ٦٦٥:ر.ب١٣٢:
هاتف رقم٩٢٨٨٨٦٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن يو�سف بن �شنني ال�شمو�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثوب الأ�صيل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن يو�سف بن �شنني ال�شمو�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الثوب الأ�صيل
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٤٣٨٢وللم�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 رقم٩٩١٧٠٠٠٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن عبيد بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز جمز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عبيد بن �سعيد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كنوز جمز للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٤٦٧١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م ،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:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٤٢:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٦٥٥١٦٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن يو�سف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�ساور الع�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن علي بن يو�سف البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأ�ساور الع�صرية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٧٧٨٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م ،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:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤١٠:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٩٢٢١٩٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �إبراهيم بن علي �أبو عو�ض
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شري �ش.م.م
يعلن خالد بن �إبراهيم بن علي �أبو عو�ض �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شري �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٤٥٤٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٢٢٢:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٦٢٤٩٤٦٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن �سامل بن خلف املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التعاون امل�شرتك للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن �سامل بن خلف املحروقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع التعاون امل�شرتك
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٣٠٦٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
�ص.ب ١٤١٩:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٣٨٠٨٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
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 �أحمد املحريزي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد املحريزي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٥٥٧٠٧
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
�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
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن خمي�س بن �سامل ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جعالن اجلديدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن خمي�س بن �سامل ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جعالن اجلديدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٢٤٥٢وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٢٣٩٤٨٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليل بن �إبراهيم بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الليل الف�ضي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليل بن �إبراهيم بن عبداللـه البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنم الليل الف�ضي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٧٤٥١وللم�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
هاتف رقم٩٩٦٩٩٦٥٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شفق للتجهيزات والتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن حممد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شفق للتجهيزات
والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣١٢٧١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م ،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:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٢٣:ر.ب١٣١:
هاتف رقم٩٢٨٨٣٣٧٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمبوب بن عبداللـه بن خمي�س الروي�ضي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارق م�سقط الدولية �ش.م.م
يعلن حمبوب بن عبداللـه بن خمي�س الروي�ضي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شارق م�سقط
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٠٩٢٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
الغربة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨٢٨٢٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
كر�شانا �شينتالبيال راو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع ال�سرعة الدولية (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلن كر�شانا �شينتالبيال راو �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�سرعة الدولية (�شركة
منطقة حرة) �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٣٣٨٢وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٨٠٨١٢٥٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن حمد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدف العاملية �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن حمد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صدف العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٠١٠٣وللم�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 ٦٠٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٧٧٢٢٤٢٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيف للأعمال التجارية �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن حمد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سيف للأعمال التجارية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٨٨٢٠وللم�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 ٦٠٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٧٧٢٢٤٢٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-193-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٢٢

نا�صر بن علي بن بركت علي فقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة الأملا�س الكربى �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن بركت علي فقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مدينة الأملا�س الكربى
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٣٢٦٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية الكامل والوافـي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩١١٣٠٢٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التنانني العاملية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن بركت علي فقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التنانني العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٢٧٠٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩١١٣٠٢٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 الفخر ل�صيانة الأجهزة الكهربائية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفخر ل�صيانة
الأجهزة الكهربائية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٤٦٩١٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٥:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٣٨٠٠٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ 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 رمال اخل�ضراء املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال اخل�ضراء املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٧٦٧٨٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٥:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٣٨٠٠٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن �سعود بن علي اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمال املتقدمة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن �سعود بن علي اخلليلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأعمال املتقدمة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٧٦٤٩وللم�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 ٦٠٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٤٤٤٩٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يون�س بن يو�سف بن عبداللـه ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دو�سيل للخدمات البيئية �ش.م.م
يعلن يون�س بن يو�سف بن عبداللـه ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دو�سيل للخدمات
البيئية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٦٥٧٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٣٦٩:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٧٧٩٧٧٧٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن حممد بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني البداية الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن حممد بن عبداللـه الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�ساتني البداية
الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٠٥٩٥١
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 رقم٩٨٩٧٢٤٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حمد بن مزهود الزرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن حمد بن مزهود الزرعي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حمد بن مزهود الزرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل بن حمد بن مزهود
الزرعي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١١٣١٧٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
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 أ
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٦٢٣٢٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بنت الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بنت الذهبية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٥١٨٧وللم�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 ٢:ر.ب١٠٠:
هاتف رقم٩٢٢٤٧٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحجبة للعبايات �ش.م.م
يعلن �أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتحجبة للعبايات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٤٦٨٤وللم�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 ٢:ر.ب١٠٠:
هاتف رقم٩٢٢٤٧٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أ�سعد بن نا�صر بن عبداللـه احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلامدي املتحدة �ش.م.م
يعلن �أ�سعد بن نا�صر بن عبداللـه احلامدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع احلامدي
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٧٤٣٣وللم�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 ٤٨٧:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٦٦٦٢٣٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عو�ض بن نا�صر بن �سعيد الرزيقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الي�سر للتعمري  -ت�ضامنية
يعلن عو�ض بن نا�صر بن �سعيد الرزيقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الي�سر للتعمري -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٧٠٦٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٣٤٥٢١٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن حمود بن �سامل احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي احلوا�سنة احلديثة �ش.م.م
يعلن يعقوب بن حمود بن �سامل احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي احلوا�سنة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٠٠٤٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
�ص.ب ١٠٧:ر.ب٣١٦:
هاتف رقم٩٧٨٨٠٥٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طاهر بن �سعود بن علي اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيارات الواحة �ش.م.م
يعلن طاهر بن �سعود بن علي اخلليلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيارات الواحة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٩٩٥٦٩وللم�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 ٦٠٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٤٤٨٨٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حمدان بن نا�صر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سام وو�سام الع�صفور للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حمدان بن نا�صر البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�سام وو�سام الع�صفور
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٣٦٦٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٢م ،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 الآتـي:
�ص.ب ١٨١٢:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٨٠٩٨٢٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مزاحم بن مبارك بن علي الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضبة الواحة احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن مزاحم بن مبارك بن علي الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضبة الواحة احلديثة
 ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٩٧٣٤وللم�صفي وحـدهحـ 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 ٣٦:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٨١٢١٢٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن يو�سف ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سامل بن حممد بن يو�سف ال�صواعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حدراء للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٥٠٧2٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م ،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
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٧٠٠٠٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
دا�ؤد بن �سليمان بن �سيف املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائمة للم�شاريع الربونزية �ش.م.م
يعلن دا�ؤد بن �سليمان بن �سيف املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدائمة للم�شاريع
الربونزية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٢٦٦١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٠م ،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
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٣٣١٧٢١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �صالح لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العو�ضي الدولية �ش�.ش.و
يعلن مكتب �صالح لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العو�ضي الدولية �ش�.ش.و,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٧٠٨١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٧/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
روي  -احلي التجاري  -بناية بن حم  -الطابق الثاين � -شقة رقم٢١:
�ص.ب ١٨٢٨:ر.ب١١٤:
هاتف رقم ٩٥٩٩٤٦١٤- ٢٤٧٠٧٠٣٥:فاك�س رقم٢٤٧٠٧٠٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عامر بن را�شد الربواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنيات وحلول املزن �ش.م.م
يعلن حممد بن عامر بن را�شد الربواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تقنيات وحلول املزن
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧١٧٣٧وفقا 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 الآتـي:
�ص.ب ٨٥٠:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٤١١٥٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-203-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٢٢

عزيزة بنت خلفان بن تي�سري الريامية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريامي الذهبية احلديثة �ش.م.م
تعلن عزيزة بنت خلفان بن تي�سري الريامية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الريامي الذهبية
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٢٢٥٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٦م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٩٤٤١٥١:
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
حممد بن �سعيد بن حميد املزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سياحة امل�ستدامة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن حميد املزيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�سياحة
امل�ستدامة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٥٧٦٧١وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ١٥:ر.ب١٢٤:
هاتف رقم٩١٩٣٠٣٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يحيى بن �سعيد بن علي اليزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع ال�شرق للخدمات التجارية  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن �سعيد بن علي اليزيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع ال�شرق للخدمات
التجارية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٥٠١٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ابراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ٤٠٠:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٢٧٥٥٠٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 را�شد بن ها�شل العوادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الباطنة الواعدة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صروح الباطنة الواعدة
 ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٢٨٤١وللم�صفي وحـدهحـ 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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٠:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٩٣٨٠٠٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن علي بن حممد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي كتم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن علي بن حممد العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شواطي كتم للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٨٠٥٤وللم�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
هاتف رقم٩٩٥٧٩٦٨٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �سعيد املزاحمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزاحمي للأملنيوم  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن �سعيد املزاحمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املزاحمي للأملنيوم -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧١٤٨٩وللم�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 رقم٩٣٧٧٧٧٣٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طالل بن ح�سني بن حممد املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خط ال�شرق الأو�سط املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن طالل بن ح�سني بن حممد املعيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط ال�شرق الأو�سط
املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٣٩٤٤١
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٤٤٤٤٨٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 علي بن عبداللـه ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ياقوت اخلليج للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن علي بن عبداللـه ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ياقوت اخلليج للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٤٩٤٥وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
هاتف رقم٩٩٣٢٨٥٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سطول للخدمات اللوج�ستية �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �سامل بن عبداللـه الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأ�سطول للخدمات
اللوج�ستية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٨٨٤٧وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٤٠:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٠٠٠٦٨٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لوازم العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة لوازم العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1327558
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556:ر.ب121:
هاتف رقم97466012 - 22368462:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
العـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلوبة الف�ضية  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سماء اجلوبة
الف�ضية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1165418وللم�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 رقم96669243 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 ه�ضاب املخرتع للتجارة  -تو�صية
يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضاب املخرتع
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1211167وللم�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 رقم96669243 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اجلوبة الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن حممــود بن عبدالل ــه بن �سليــم اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سمــاء اجلوبــة
الذهبية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1165416وللم�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 رقم96669243 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �سليم بن �سامل الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�صبح و�سعيد �أبناء �سليم بن �سامل الكلباين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �سعيــد بن �سليــم بن �سالــم الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�صبح و�سعيد �أبناء
�سليم بن �سامل الكلباين للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،7055722وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/30م ،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:
مقنيات  -والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 301 :ر.ب511 :
هاتف رقم99319855 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �سامل بن مالك ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سماك م�سندم �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن مالك ال�شحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سمــاك م�سنــدم �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1138733وللم�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 47 :ر.ب811 :
هاتف رقم98015801 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
مكتوم بن را�شد بن عدمي املكتومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوب الغبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتوم بن را�شد بن عدمي املكتومي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوب الغبي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1030035وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 346 :ر.ب329 :
هاتف رقم99773387 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 مبارك بن م�سلم اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول ال�سالمة ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن مبارك بن م�سلم اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حلول ال�سالمة ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1149435وللم�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 55 :ر.ب122 :
هاتف رقم99200796 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
�سيف بن خليفة بن بدر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطفل الفريد الدولية �ش.م.م
يعلن �سيف بن خليفة بن بدر املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطفل الفريد الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1351536وللم�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 2 :ر.ب100 :
هاتف رقم92247000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حممد بن علي ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أريج الهمبار للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن علي ال�شيزاوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أريج الهمبار للم�شاريع
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1124962وللم�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 300 :ر.ب311 :
هاتف رقم93844015 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 عبداللـه بن را�شد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التعبري لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن عبداللـه بن را�شد اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التعبي ــر لل�سف ــر
وال�سياحة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1252819وللم�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 185 :ر.ب512 :
هاتف رقم95417737 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
-213-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1422

�إبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة املتجددة للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النه�ضة املتجددة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1305319وللم�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 1601 :ر.ب311 :
هاتف رقم99891025 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 را�شد بن حمد اليعقوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن را�شد اليعقوبي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلــن عبداللـه بن را�شد بن حمد اليعقوبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبدالل ــه بن را�ش ــد
اليعقوبي و�شريكه  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،7045425
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/11/30م ،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 62 :ر.ب511 :
هاتف رقم99335670 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن يو�سف ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط القو�س �ش.م.م
يعلــن �سامل بن حممد بن يو�سف ال�صواعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط القو�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1049901وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/12/13م ،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 �صاللة � -شارع  23يوليو � -سكة رقم  - 22 :مبنى رقم 1 :
هاتف رقم99700045 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 علي بن عبداللـه ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول الع�ضوية عرب الإنرتنت �ش.م.م
يعلــن �سامل بن علي بن عبداللـه ال�صقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حلول الع�ضوية عرب
الإنرتنت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1382432وللم�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 1420 :ر.ب133 :
هاتف رقم96370370 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �سعيد بن �ضباب البطحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد �سعيد �ضباب للتجارة  -تو�صية
يعلــن حممد بن �سعيد بن �ضباب البطحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد �سعيد �ضباب
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1239874وللم�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 رقم99144458 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 بر �شربثات  -ت�ضامنية
يعلــن حممد بن �سعيد بن �ضباب البطحــري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بـ ــر �شربثـ ــات -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1239870وللم�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 رقم99144458 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 علي بن �سليمان الغيالين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمعة علي �سليمان و�شركاه الطبية �ش.م.م
يعلــن حممد بن علي بن �سليمان الغيالين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمعة علي �سليمان
و�شركاه الطبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1279729وللم�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 637 :ر.ب 116 :ميناء الفحل
هاتف رقم97097408 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
�سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد و�سيف املعمري للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد و�سيف املعمري
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1023261
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
�ص.ب 355 :ر.ب316 :
هاتف رقم99755088 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 املميز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شفرة الف�ضية للم�شاريع �ش.م.م
يعلــن مكتب املميز لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شفرة الف�ضية للم�شاريع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1327759وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 211 :ر.ب117 :
هاتف رقم95195477 - 99240928 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن را�شد بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ساكن للأعمال ال�شاملة �ش.م.م
يعلــن خالــد بن را�شــد بن حممــد البلو�شــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�ساكــن للأعمــال
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1136687وللم�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 464 :ر.ب322 :
هاتف رقم94456094 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 مالك بن حمد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بوابة اخل�ضراء املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن حممد بن مالك بن حمد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة اخل�ضراء املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1129862
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 141 :ر.ب315 :
هاتف رقم99343886 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 نا�صر بن �سيف الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سامي بدية احلديثة  -ت�ضامنية
يعلــن علي بن نا�صر بن �سيف الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سامي بدية احلديثة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1268591وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/12/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�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 رقم94200296 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 عبداللـه بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عبداللـه و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلــن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو عبداللـه و�شريكه
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،9009728وللم�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 6 :ر.ب813 :
هاتف رقم99755088 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن حمدان بن نا�صر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة م�سقط املتحدة �ش.م.م
يعلن �سعيــد بن حمــدان بن نا�صر البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة ل�ؤل�ؤة م�سقط املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1108938وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/9/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 1812 :ر.ب112 :
هاتف رقم99809829 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن �سعيد بن را�شد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي ال�شرق الوطنية  -ت�ضامنية
يعلــن خمي�س بن �سعيد بن را�شد الناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روا�سي ال�شرق الوطنية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1193841وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/12/8م ،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 احلمراء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 283 :ر.ب617 :
هاتف رقم92397111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �أركان احلمراء الوطنية  -ت�ضامنية
يعلــن خمي�س بن �سعيد بن را�شد الناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أركان احلمراء الوطنية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1171517وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠19/12/24م ،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 احلمراء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم92397111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �سامل بن فارح هبي�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املناعة احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلــن علي بن �سامل بن فارح هبي�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املناعة احلديثة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1320163وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 211 :ر.ب990 :
هاتف رقم96677722 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن حمد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأقدام العالية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن عبداللـه بن حممد بن حمد احلجــري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأق ــدام العاليــة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1110357وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/12/8م ،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 رقم97111775 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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وليد بن جمعة بن عبداللـه احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء الق�صف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن وليــد بن جمعــة بن عبدالل ــه احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سم ــاء الق�ص ــف
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1204867وللم�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 اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 1601 :ر.ب311 :
هاتف رقم94440010 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفريوز لل�ساعات �ش.م.م
يعلــن جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفريوز لل�ساعات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1147532وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/12/2م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 907 :ر.ب320 :
هاتف رقم91100664 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 مرهون بن حممد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوبال للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلــن عمر بن مرهون بن حممد العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أوب ــال للتنمي ــة
واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1326752وللم�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 رقم99249979 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن �سعيد بن حمود الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاع الوطنية  -تو�صية
يعلــن �صالح بن �سعيد بن حمود الأغربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �صاع الوطنية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1014920وللم�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 دماء والطائيني  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم99790659 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سقاف الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�سقاف الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1074814ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفردو�س املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مكتــب الإتقان لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الفردو�س املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1079806عـن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستثمار والأعمال التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اال�ستثمار والأعمال
التجارية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1221618ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب بيكر تلي ام كي ام (عمان)  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنارة الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب بيكر تلي ام كي ام (عمان)  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
املنارة الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1687760ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-225-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٢2

مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالكرو ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
هالكرو ال�شرق الأو�سط �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1004501
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جدائل اليا�سمني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
جدائل اليا�سمني للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1210801ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل �ضنك الأهلية �ش.م.م
يعلـن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة معامل
�ضنك الأهلية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١١٠٥٧ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن م�سعود بن حميد البحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد ويحيى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن م�سعود بن حميد البحري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حممد ويحيى
للتج ــارة  -ت�ضامنيــة ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1799070ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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الأزهر بن بدر بن حممد الأغربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س الر�ؤية للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن الأزهر بن بدر بن حممد الأغربي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�سا�س الر�ؤية للمقاوالت -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1219122ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مبارك بن عبداللـه بن مبارك الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد ومبارك الرا�شدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مبارك بن عبداللـه بن مبارك الرا�شدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حممد ومبارك
الرا�شدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1173962ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن خلفان بن عبداللـه الهدابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربونز الوطنية �ش.م.م
يعلـن خالد بن خلفان بن عبداللـه الهدابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الربونز الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1059224ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق الأول �ش.م.م
يعلـن خالد بن خلفان بن عبداللـه الهدابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الطريق الأول �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧١٥٠٦٢ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف اخلليج الع�صرية �ش.م.م
يعلـن حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طيف اخلليج الع�صرية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1106159ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فاطمة بنت �سيف بن را�شد املعمرية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أنوار جمان املميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلـن فاطمة بنت �سيف بن را�شد املعمرية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة �أنوار جمان املميزة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1095431
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�سعود بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط �سمائل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعود بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حميط �سمائل
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1069451
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن مرهون بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج املنطقة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن مرهون بن �سامل املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبراج املنطقة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1047883ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب امل�ساعد لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جودة �صاللة ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب امل�ساعد لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جودة �صاللة ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،2195402
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�سلم بن �سهيل بن علي الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم املعايل للتجارة �ش.م.م
يعلـن م�سلم بن �سهيل بن علي الكثريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جنم املعايل للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1136659ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�سلم بن �سامل بن بخيت ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طرفيت املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن م�سلم بن �سامل بن بخيت ال�شحري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طرفيت املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1043577ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن خمي�س بن غامن الكحايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي �صحم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خلفان بن خمي�س بن غامن الكحايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مرا�سي �صحم للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3300730ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر املدينة اجلديدة �ش.م.م
يعلـن طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �صقر املدينة
اجلديدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥١٤٩٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرائد املميزة للخدمات �ش.م.م
يعلـن طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الرائد املميزة
للخدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٦٨٣٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرك املحرتف احلديثة �ش.م.م
يعلـن طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املحرك املحرتف
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨١٤٥٧ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جتارة ال�شم�س للهدايا �ش.م.م
يعلـن طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جتارة ال�شم�س
للهدايا �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٢٧٦٣ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-230-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٢2

�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة البدوي للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلـن طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بهجة البدوي
للخدمات التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٣٣٠٣٧٩٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سيم العاملية احلديثة �ش.م.م
يعلـن طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الو�سيم العاملية
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٢٥٠٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حارث بن را�شد بن خدوم الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد اخل�شدة احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلـن حارث بن را�شد بن خدوم الرو�شدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة موارد اخل�شدة
احلديثة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٦١٥٣٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن خلفان الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي العذيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن خلفان الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة وادي العذيبة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٠١٧٣٣ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عا�صم بن �سامل بن عبدالعزيز العليان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العليان وال�شنفري للتجارة �ش.م.م
يعلـن عا�صم بن �سامل بن عبدالعزيز العليان ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العليان وال�شنفري
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2125064ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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