ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1444

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحـ ــد  ٥ذو القعدة 1443هـ

املواف ـ ـ ـ ــق  ٥يونيـ ـ ـ ـ ــو 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانــي رق ــم  2022 /30برد اجلن�سية العمانية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/19ص ـ ــادر ف ـ ــي  2022/5/16ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
للموا�صفــات واملعاييــر الفني ــة ملن�ش ـ�آت ومرافق
م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة.
وزارة الطاقـــة واملعــــادن
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � ٢٠٢٢/42صــادر فـ ــي  ٢٠٢٢/٥/25بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـة التنفيذيـة لقانـون التعديـن.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستـ ــدراك.
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رقم
ال�صفحة

�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجليدة العاملية لل�سيارات والتجارة (�شركة
منطقة حرة) �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكرجني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمائم احلديثة للتجارة والنقل  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نب�ض �إزكي  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ب�شرى الوطنية  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد �صحم احلديثة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل �صحار احلديثة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة الوطن احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن عربي احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل اخلابورة املميزة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة علياء العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شراع الباطنة املتحدة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزعابي املتكاملة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صدى �شنا�ص للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�صمة اجلديدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عناقيد الذهب الرائدة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الوافـي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جي ان غاندي و�شركاه  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو هاجر ال�سيابي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دم�شق العربية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فتون الأفالج للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور قفيفة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر املعرفة املتحدة �ش.م.م.
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جممع �صاغر الطبي �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة املرام للتجارة  -تو�صية.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الدار اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م198 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة �إبراء املتحدة خلدمات النقل وال�شحن �ش.م.م198 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعد الأهلية للتجارة  -ت�ضامنية.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعراف ال�سويق �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طموح ال�شرقية �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فري�ست لأمن املعلومات �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املر�سى ال�سابع للتجارة �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الروائع البنف�سجية  -ت�ضامنية.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل امل�سماة  -تو�صية.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صداء �صحم املميزة للتجارة  -ت�ضامنية202 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج الطائف  -تو�صية.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقطة الرئي�سية للتجارة  -ت�ضامنية.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوفر  -ت�ضامنية.
204
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خرير الفلج للتجارة �ش.م.م.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطابة للتجارة العامة �ش.م.م.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االنت�صار للريا�ضة �ش.م.م.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الإنرتنت �ش.م.م.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الرب ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض النعمان للتجارة �ش.م.م.
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الريان للتنمية �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كري�ستال وادي حطاط �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نه�ضة الدقم الع�صرية  -ت�ضامنية.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة �سرور للتج ــارة  -ت�ضامنية.
209

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ املحافظة للتجارة  -ت�ضامنية.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي النزار للتجارة �ش.م.م.
210
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة �صحار احلديثة  -تو�صية.
211
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزال البداية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية211 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزال ظفار املميز للتجارة  -تو�صية.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوافل البداية احلديثة  -ت�ضامنية.
212
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال �ضيان املتميزة للتجارة  -ت�ضامنية213 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجناز البداية املتحدة  -تو�صية.
213
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن �سامل بن عبداللـه الكعبي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدعم املمتاز للأعمال �ش.م.م.
214
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمارات لال�ستثمار العقاري �ش.م.م.
215
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الدار البي�ضاء للتجارة  -تو�صية215 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن �سيف البلو�شي و�شريكه للتجارة -
ت�ضامنية.
216
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الربميي احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية216 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمدة املا�سية �ش.م.م.
217
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للمعدات العاملية �ش.م.م.
217
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرزيز للتجارة �ش.م.م.
218
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط النجدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية218 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة ال�شهب احلديثة �ش.م.م.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راك الكامل �ش.م.م.
219
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلرافـي للتجارة  -ت�ضامنية.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيل�سان املدينة للتجارة  -ت�ضامنية.
220
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�ضارة للتطوير واال�ستثمار �ش.م.م.
221
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهرمان للت�شغيل وال�صيانة �ش.م.م.
221

رقم
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222
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان وحمد املالكي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي و�أحمد حم�سن ال�شنفري للتجارة  -ت�ضامنية222 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النبال الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية223 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة مق�شن الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية223 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور اال�ستقامة �ش.م.م.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع املنف�ش للتجارة �ش.م.م.
224
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آثار القراح للتجارة �ش.م.م.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلبل املا�سي �ش.م.م.
225
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن �سيف بن �سعيد املعمري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمح امل�ستقبل للتجارة  -ت�ضامنية.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول ال�شرق احلديثة للتجارة  -تو�صية227 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء جمان الوطنية  -ت�ضامنية.
227
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال ال�شرقية لل�سياحة  -ت�ضامنية.
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدود بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية228 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربوج للخدمات الهند�سية  -ت�ضامنية229 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللكي للأقم�شة �ش.م.م.
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي اجلنوب املتحدة �ش.م.م.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأهداف املتنامية ال�شاملة للتجارة �ش�.ش.و230 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق م�سقط الرائدة �ش.م.م.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العي�سري املتحدة للتجارة �ش.م.م.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن عويران العربية للتجارة  -تو�صية.
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شيف فاين للنفط والغاز �ش.م.م.
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد اجلنوبية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية233 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�صلة املعدنية �ش.م.م.
233

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد ال�سلطنة الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية234 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم �أريام للتجارة �ش.م.م.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر البداية املتحدة للتجارة  -تو�صية.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستقرار للهند�سة وال�صيانة �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضفاف النيل للتجارة �ش.م.م.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفاء الرمال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية236 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج احليو للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية237 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج نزوى احلديثة  -ت�ضامنية.
237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سمات الورد الأ�صفر للتجارة  -تو�صية238 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سلم بن �سعيد بن خويدم امل�سهلي و�شركاه  -ت�ضامنية238 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زينة ال�صحراء للخدمات الزراعية �ش.م.م239 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي للخدمات العقارية والتجارية  -ت�ضامنية239 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رام�س �سامل �أحمد جعبوب و�شريكه للتجارة -
ت�ضامنية.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوبار لالت�صاالت وتقنية املعلومات �ش.م.م240 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بوابة جنائن ال�شرق ال�شاملة �ش.م.م241 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغ�سيل العاملية �ش�.ش.و.
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار العامرات احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كواكب خ�ضراوين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء جبل �شم�س للتجارة �ش.م.م.
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوفري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول العا�صمة احلديثة �ش.م.م.
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياحني اخلو�ض للتجارة �ش.م.م.
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحار ال�صاروج للتجارة �ش.م.م.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الأراك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م245 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بو�سكال�س الدقم �ش.م.م.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع نهر النيل �ش.م.م.
246

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء مزعول للتجارة  -ت�ضامنية.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع �صفوان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م247 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو معن الوهيبي للتجارة  -تو�صية.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة للأخ�شاب �ش�.ش.و.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س �صالن املميز للتجارة  -ت�ضامنية249 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق ال�شم�س للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م249 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمالك اجلزيرة احلديثة �ش.م.م.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم ال�صباح للتجارة �ش.م.م.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صخرة الذهبية املتحدة �ش.م.م.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطا�ؤو�س الف�ضي للتجارة  -ت�ضامنية.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سامل و�شريكه للتجارة �ش.م.م252 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب وادي اللبيدعة للتجارة  -ت�ضامنية252 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي عربي للإن�شاءات �ش.م.م.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فا�سواين الدولية �ش.م.م.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة امل�ستقبل املتقدمة �ش.م.م.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أريج جعالن للتجارة  -ت�ضامنية.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم ال�شر�س للتجارة  -ت�ضامنية.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سالمة البلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية255 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر الكويلي و�شريكه للتجارة �ش.م.م256 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�آثر فن�س �ش.م.م.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكويلي للم�شاريع التجارية  -ت�ضامنية257 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سيح الظبي احلديثة �ش.م.م.
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور املحيط �ش.م.م.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتبة منار العلم  -ت�ضامنية.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لبيك ال�سريعة الدولية �ش.م.م.
259
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأح�ضار ال�سريعة �ش.م.م.
259

رقم
ال�صفحة
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأح�ضار العاملية �ش.م.م.
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املت�سع لال�ستثمار �ش.م.م.
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املت�سع للأعمال �ش.م.م.
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد زين للتجارة احلديثة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراهيم بن علي العلوي و�إخوانه للتجارة  -تو�صية262 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة البندر �ش.م.م.
262
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سنائي الدولية و�شركاه �ش.م.م.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الر�ؤية الرائدة �ش.م.م.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤيا للم�شاريع ال�سياحية �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاحيب الع�صرية للتجارة �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثمار احلي للتجارة  -ت�ضامنية.
265
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكتومي العاملية �ش.م.م.
265
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مبارك واحلميدي �أبناء حممد بن حمود الوهيبي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو روينا للتجارة  -تو�صية.
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة اخلابورة املتحدة للتجارة  -تو�صية267 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الظويهر الوطنية للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز الثابتي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية268 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرتابط املتميز �ش.م.م.
268
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل املرجان للتجارة  -ت�ضامنية.
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيهوم و�شريكتها للتجارة �ش.م.م.
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق للعلوم والتقنية �ش.م.م.
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذهل للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و.
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأزهار امل�ضيئة الوطنية �ش.م.م.
271
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النبع الوطنية احلديثة �ش.م.م271 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سوريا احلديثة للتجارة �ش.م.م.
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضمانات اخلليج للأعمال �ش.م.م.
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نافذة ال�شرق املتحدة  -تو�صية.
273
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوتاد الربونزية للمقاوالت  -تو�صية273 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة الرائعة للتجارة  -ت�ضامنية.
274
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق �شنا�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية274 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سن بن حمد بن �سليم ال�شبلي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
275
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح �صعراء التجارية  -ت�ضامنية.
275
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد الريادة العايل �ش.م.م.
276
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البطيني الوطنية �ش.م.م.
276
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع �شوف العني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية277 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفاوة للتجارة  -ت�ضامنية.
277
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمالء للتكنولوجيا �ش.م.م.
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ النفحات للتجارة  -تو�صية.
278
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بهجة ال�سرور للتجارة  -تو�صية279 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صفوفة احليوية للتجارة �ش.م.م.
279
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريق املطر الدويل �ش.م.م.
280
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساي فييلد ال�شرق الأو�سط �ش.م.م.
280
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريان ل�صناعة الكربونات والرخام �ش.م.م280 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م.
280
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الو�سيط الوطني  -تو�صية.
281
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل اجلمرية �ش.م.م.
281
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربية للأ�سماك �ش.م.م.
281
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صالح للأعمال املتطورة �ش.م.م.
281
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج بيجنج هينج يو �ش.م.م.
282
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع جمان للأعمال �ش.م.م.
282

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال طوي عدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية282 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سر ال�شرق الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية282 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرية الرمان للتجارة �ش.م.م.
283
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إلهام الإبداع �ش.م.م.
283
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإلهام احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية283 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي �صحار العاملية �ش.م.م.
283
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللمعة امل�شرقة للتجارة  -ت�ضامنية.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�سقط للخدمات ال�شاملة �ش.م.م284 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االنطالقة املتميزة �ش.م.م.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو با�سل العجمي للتجارة  -ت�ضامنية284 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكواكب الربونزية للتجارة �ش.م.م.
285
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية.
285
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا �صحار الذهبية للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
285
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمالت النعماء للتجارة �ش.م.م.
285
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن مرهون العلوي وعامر بن �سيف
العي�سائي للتجارة  -ت�ضامنية.
286
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النطاقات املميزة �ش.م.م.
286
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرا�سي احلديثة �ش.م.م.
286
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج قريات احلديثة �ش.م.م.
286
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س للم�شاريع املثالية �ش.م.م.
287
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية العالية للمعادن واخلدمات �ش.م.م287 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللم�سات الراقية للأفراح �ش.م.م.
287
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض ال�صفاء للتجارة  -ت�ضامنية.
287
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن عبداللـه بن �سامل البادي و�شركائه
للتجارة  -ت�ضامنية.
288
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الدار الوطنية �ش.م.م.
288

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط العاملية للإن�شاءات واال�ستثمار �ش.م.م288 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي اخلبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية288 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وديان احلمراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية289 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق اجلديد للتقنية والتجارة �ش.م.م289 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سمة الفيا�ض للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية289 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال نزوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية289 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طائر العفية للتجارة  -تو�صية.
290
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام اللوية للتجارة  -تو�صية.
290
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي اجلنوب الف�ضية �ش.م.م.
290
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�س لالت�صاالت �ش.م.م.
290
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد اجلزيرة العربية �ش.م.م.
291
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركـ ــة العاملية للهند�سة والكهرباء �ش.م.م291 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركـ ــة العاملية الوطنية للأعمال والهند�سة �ش.م.م291 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء العاملية املتحدة �ش.م.م.
291
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركـ ــة العاملية لال�ستثمارات والأعمال الدولية �ش.م.م292 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركـ ــة العاملية احلديثة املتقدمة �ش.م.م.
292
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركـ ــة العاملية املتحدة لل�شرق الأو�سط �ش.م.م292 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجموعة العاملية الأولى �ش.م.م.
292
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركـ ــة العاملية اخلليجية الأولى �ش.م.م.
293
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركـ ــة اخلليجية الأهلية ال�شاملة �ش.م.م.
293
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركـ ــة الأهلي ــة لل�شــرق الأو�سط �ش.م.م.
293
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التجارة الن�شطة �ش.م.م.
293
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركةالرفاء العاملية �ش.م.م.
294
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغاز الهند�سية �ش.م.م.
294
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن الواعدة للتجارة  -ت�ضامنية294 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمال�س للأعمال �ش.م.م.
294

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرباط للتطوير املتعدد املحدودة �ش.م.م295 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن م�صبح بن �سعيد ال�شيدي و�شركائه
295
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف احلزم املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية295 .
295
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�صمة عطر  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة را�شد و�سعيد �أبناء علي بن �سعيد احلامدي
296
للتجارة  -ت�ضامنية.
296
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندى اخلري للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد املدائن للتجارة واملقاوالت  -تو�صية296 .
296
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجمر الف�ضي �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد �صحار الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية297 .
297
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلر اجلديدة للتجارة  -تو�صية.
297
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املريبي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعيدي والرحبي للتجارة  -ت�ضامنية297 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين
و�أوالده للتجارة  -تو�صية.
298
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتيب للتجارة �ش.م.م.
298
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�شهرة �ش.م.م.
298
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الغريبي واملعمري للتجارة  -ت�ضامنية298 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة العمرانية �ش.م.م.
299
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامر مبارك حبيب ال�سليمي و�شركاه  -ت�ضامنية299 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إثمار للتطوير �ش.م.م.
299
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللتزم للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م.
299

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/30
بــرد اجلن�سيــة العمانيــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 29 :مــن �شــــــــوال �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 30 :مــن مايـــــــــــو �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قائمة ب�أ�سماء من ردت لهم اجلن�سية العمانية
م

اال�ســـــــم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

�إبت�س ـ ـ ـ ــام بنت ح ـ ـ ــارب بن حم ـ ــد اجلابريـ ـ ــة
�إبت�ســام بنت را�شد بن عبداللـه الإ�سماعيلية
�أحم ـ ـ ـ ــد بن �سعـ ـ ـ ــود بن �سعي ـ ـ ــد احلامت ـ ـ ـ ـ ــي
�أحمـ ـ ـ ــد بن ع ـ ـ ـ ـ ــزان بن �سي ـ ــف اخلاطـ ـ ـ ـ ــري
�أحمـ ـ ـ ــد بن م�س ـ ـ ــعود بن �سعيـ ـ ــد امل�صلح ـ ـ ــي
�أ�صيل ـ ـ ـ ــة بنت ع ـ ـ ــزان بن �سيف اخلاطري ـ ـ ـ ـ ــة
�أ�صيلـ ـ ـ ــة بنت عل ـ ــي بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم املحروقيـ ـ ــة
�أفيـ ـ ـ ــدة بنت عـ ـ ـ ــزان بن �سي ـ ــف اخلاطريـ ـ ـ ــة
�إلهـ ــام بنت را�شـ ــد بن عبداللـه الإ�سماعيليـة
�أمين ـ ـ ــة بنت حم ـ ــدان بن �ش ــام�س الزكوانية
�إنت�صـ ـ ــار بنت زاه ـ ــر بن يحيـ ــى احل�سيني ـ ـ ــة
أ�ن ـ ـ ـ ـ ـ ــور بن حـ ـ ـ ـ ــارب بن حم ـ ـ ـ ـ ــد اجلاب ـ ـ ـ ـ ـ ــري
بثين ـ ـ ــة بنت حاف ــظ بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم املحروقيـ ــة
ب ـ ـ ـ ــركي بنت بلعـ ـ ــرب بن مو�س ـ ــى الكنديـ ـ ـ ــة
بي ــدايل بن �س ـ ــرحان بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم ال�شرج ـ ــي
ثانيـ ـ ــة بنت ح ـ ـ ــارب بن حمـ ـ ـ ــد اجلاب ــريـ ـ ـ ـ ــة
جميلـ ـ ـ ــة بنت �سعيـ ــد بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم العي�سري ــة
حارثـ ـ ـ ــة بنت م�سعـ ــود بن حممــد املزروعيـ ــة
حافـ ـ ــظ بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن عل ـ ــي املحروقـ ـ ـ ـ ـ ــي
حذيفـ ـ ـ ــة بن ع ـ ـ ـ ــزان بن �سي ـ ــف اخلاطـ ـ ــري
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تابــع :قائمـة ب�أ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية
م

اال�ســـــــم

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

حم ـ ـ ــد بن حممـ ـ ــد بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم امل ــزروعـ ـ ـ ـ ــي
حمـ ـ ــدون بن �سعيـ ــد بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم العي�سـ ـ ــري
حنين ـ ـ ـ ــة بنت زاه ـ ــر بن يحي ـ ــى احل�سينيـ ـ ـ ــة
خـال ـ ـ ـ ــد بن عي�سـ ـ ــى بن �ســليـ ـ ـ ـ ـ ــم النداب ـ ـ ـ ـ ــي
خديجـ ـ ـ ـ ــة بنت يحي ـ ــى بن �سيف ال�شيذانيـ ــة
خليفـ ـ ـ ــة بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن علـ ـ ــي املحروقـ ـ ـ ـ ـ ــي
خيـ ـ ــرات بنت حـ ــارب بن حمـ ـ ــد اجل ــابري ـ ـ ـ ــة
را�شـ ـ ـ ـ ــد بن �سع ـيـ ـ ــد بن حم ـ ـ ــد امل�ص ــلحـ ـ ـ ـ ـ ــي
رايـ ـ ـ ــة بنت عب ـ ـ ــود بن ثـ ـ ـ ـ ــان ــي ال�شكيـليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رحم ـ ـ ــة بنت ح ــافظ بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم املحروقي ــة
رحـم ـ ــة بنت �سعي ـ ــد بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم العي�سريـ ـ ــة
ر�ضي ـ ــة بنت عي�س ــى بن نا�ص ــر البو�سعيديــة
روي ــدة بنت عــزي ـ ــز بن حمم ــد اجلـ ـ ــابري ـ ـ ــة
زاهـ ـ ـ ـ ــر بن �سعيـ ـ ـ ـ ــد بن حمـ ـ ـ ــد امل�صلح ـ ـ ـ ـ ـ ــي
زكيـ ـ ـ ـ ــة بنت زاه ـ ـ ــر بن يحيـ ـ ـ ــى احل�سينيـ ـ ـ ــة
زه ـ ـ ــرة بنت �شـ ــام�س بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم الكيوميـ ـ ــة
�س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن حاف ــظ بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم املحروقـ ــي
�س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن زاه ـ ـ ـ ــر بن يحيـ ـ ـ ــى احل�سينـ ـ ـ ــي
�س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن �صــال ـ ــح بن خلف ـ ـ ـ ــان الكثي ـ ـ ــري
�س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن عي ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن زهـ ــران الغـ ـ ــاف ـ ـ ــري
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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57
58
59
60

�س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن مط ـ ــر بن هوي�شـل احلرا�ص ـ ـ ـ ــي
�س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن نا�ص ـ ــر بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم احلارثـ ـ ـ ـ ــي
�سان ـ ــورا بنت حمدان بن �شـ ــام�س الزكواني ــة
�سعـ ــادة بنت �سيـ ـ ــف بن حمـ ـ ـ ــود احلب�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
�سعادة بنت عبدالرحمن بن �صالح امل�سكريــة
�سعيـ ـ ـ ــد بن حـمـ ـ ـ ــود بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم احلب�سـ ـ ـ ـ ــي
�سعيـ ـ ـ ــد بن حمـ ـ ـ ــود بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم الكيوم ـ ـ ـ ـ ــي
�سعي ـ ــد بن عبداللـه بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم العي�سـ ـ ـ ــري
�سلم ـ ـ ــى بنت حمـ ـ ــد بن حمم ـ ــد الهاروني ـ ـ ـ ــة
�سلم ـ ـ ــى بنت زاه ـ ـ ــر بن يحي ـ ـ ــى احل�سينيـ ـ ـ ــة
�سلمـ ـ ــى بنت عبداللـه بن هـ ـ ــالل احلب�سيـ ـ ـ ــة
�سلمـ ـ ـ ــى بنت عي�س ـ ــى بن �سلي ـ ـ ـ ــم الندابي ـ ـ ـ ــة
�سليم ـ ـ ــان بن �سيـ ـ ــف بن �أحمـ ـ ـ ــد اجلابـ ـ ـ ــري
�سليم ــة بنت �سيف بن عبداللـه الإ�سماعيليـة
�سمي ـ ــرة بنت �سعيــد بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم العي�سريـ ـ ــة
�سمي ـ ــرة بنت �سلط ـ ــان بن حممـد اخلنجرية
�سهيف ـ ـ ــة بنت ح ـ ـ ــارب بن حمـ ـ ــد اجلابري ـ ـ ـ ــة
�سهي ـ ـ ــل بن عل ـ ـ ــي بن �سعيـ ـ ــد الإ�سماعيل ـ ـ ـ ــي
�سيـ ــف بن ح ـ ـ ــافظ بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم املحروقـ ـ ـ ـ ــي
�شـ ـ ـ ــام�س بن حم ـ ـ ــد بن حم ـ ـ ــود الرواح ـ ـ ـ ـ ــي
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تابــع :قائمـة ب�أ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية
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�شريفة بنت �ســالـم بن عبداللـه الإ�سماعيلية
�شريف ــة بنت عبداللـه بن حممــد الربوانيـ ــة
�شم�سة بنت عبداللـه بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم العي�سري ــة
�شم�ســة بنت هـ ـ ــالل بن عــام ـ ـ ــر الزكوانيـ ـ ـ ــة
�شن ـ ـ ــونــة بنت نا�صـ ـ ــر بن علـ ـ ــي احلارثي ـ ـ ـ ـ ــة
�شيخ ـ ــة بنت �سلط ــان بن حممد اخلنجريـ ــة
�شيخ ـ ــة بنت مطـ ــر بن هوي�ش ــل احلرا�صيـ ــة
�صابرين ـ ــا بنت حمـ ــزة بن عل ـ ـ ــي املرهوبي ـ ـ ــة
�ص ــالـ ـ ـ ــح بن �سيـ ـ ــف بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم الطوق ـ ـ ـ ــي
�صربي بن �شـ ــام�س بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم الكيوم ـ ـ ـ ــي
�صفي ـ ـ ــة بنت ع ـ ـ ــزان بن �سي ـ ــف اخلاطريـ ـ ـ ــة
ط ــاه ـ ـ ـ ـ ــر بن حممـ ـ ــد بن نا�ص ـ ـ ــر العلـ ـ ـ ـ ــوي
طـ ـ ـ ــالل بن حمم ـ ـ ـ ــد بن نا�صـ ـ ـ ـ ــر العل ـ ـ ـ ــوي
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة بنت �سعيـ ـ ــد بن �سـيـ ـ ــف العربي ـ ـ ـ ــة
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة بنت عبي ـ ــد بن م�سعـ ــود احلب�سيـ ــة
عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة بنت نا�ص ـ ـ ــر بن عل ـ ـ ــي احلارثيـ ـ ـ ــة
عبداللـه بن خلف ـ ـ ـ ــان بن علـ ـ ـ ــي البيمان ـ ـ ـ ـ ــي
عبداللـه بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن حممـ ــد العي�سـ ــري
عـرفة بنت �سليم ــان بن عبداللـه امل�سكري ـ ـ ـ ـ ــة
ع ـ ـ ـ ـ ــزان بن �سيـ ـ ــف بن حمي ـ ـ ــد اخلـ ــاطـ ـ ــري
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علـ ـ ـ ــي بن حاف ـ ــظ بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم املحروقـ ـ ـ ـ ــي
علـ ـ ـ ــي بن عبداللـه بن علـ ـ ــي الإ�سماعيل ـ ـ ـ ــي
عل ـ ـ ـ ــي بن مطـ ـ ــر بن هوي�ش ـ ــل احلرا�ص ـ ـ ـ ـ ــي
عي�س ـ ــى بن زاهـ ــور بن عي�سـ ــى البو�سعي ـ ــدي
غني ـ ــة بنت �سليم ــان بن خليف ــني العربيـ ـ ـ ــة
فارحـ ــني بنت حممــد بن نا�صـ ــر العلويـ ـ ـ ـ ــة
فاطمـ ــة بنت علي بن حممد الإ�سماعيلي ـ ـ ــة
فايـ ـ ـ ــزة بنت حمم ـ ــد بن نا�صـ ـ ـ ــر العلويـ ـ ـ ـ ــة
فايك ــت بنت حممـ ـ ــد بن نا�ص ـ ـ ـ ــر العلوي ـ ـ ـ ــة
فهمـ ـ ــي بن �سلط ـ ــان بن حمم ــد اخلنجـ ــري
فهم ـ ــي بن نا�صـ ـ ـ ــر بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم احلارثـ ـ ـ ـ ــي
فـ ـ ـ ـ�ؤاد بن نا�ص ـ ـ ـ ــر بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم احلارثـ ـ ـ ـ ـ ــي
فـ ـ ــوجت بنت حمم ــد بن نا�ص ـ ــر العلويـ ـ ـ ـ ـ ــة
في�ص ـ ـ ــل بن حم ــد بن حممـ ـ ــد املزروع ـ ـ ـ ـ ـ ــي
في�ص ـ ــل بن �سلط ـ ــان بن حممد اخلنجـ ـ ــري
جلين ـ ــة بنت حافظ بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم املحروقي ــة
لطيفـ ــة بنت �س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن حم ــود العبدليـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـ ــالك بن حم ـ ــدون بن �سي ـ ــف املح ـ ـ ـ ــرزي
حمم ـ ـ ــد بن �أحمـ ــد بن حم ـ ـ ـ ــود ال�شق�صـ ـ ـ ــي
حمم ـ ـ ــد بن علـ ـ ــي بن خلف ـ ـ ــان البطـا�شـ ـ ـ ـ ــي
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حممـ ـ ــد بن م�سعـ ـ ـ ــود بن حمـ ـ ــد املرجب ـ ـ ـ ـ ــي
حمم ـ ــد بن مط ــر بن هوي�ش ـ ــل احلرا�صـ ـ ـ ــي
مديحـ ــة بنت عام ـ ــر بن حممــد الطوقيـ ـ ـ ـ ــة
مري ـ ـ ــم بنت �سيـ ـ ــف بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم الطوقي ـ ـ ـ ــة
مري ـ ـ ــم بنت م�سع ـ ـ ــود بن �سعيـ ـ ـ ــد العزري ـ ـ ــة
مزدلف ـ ـ ـ ــة بنت زاهـ ـ ــر بن يحيـ ــى احل�سينيــة
م�سعـ ـ ـ ـ ــود بن �سليم ـ ــان بن �سيــف اجله ـ ــوري
م�سع ـ ـ ـ ــود بن نا�صـ ـ ــر بن مطـ ـ ـ ــر الطــائـ ـ ـ ـ ـ ــي
م�صلـ ـ ـ ــح بن �سعيـ ـ ـ ــد بن حمـ ـ ـ ــد امل�صـلح ـ ـ ـ ــي
منت�ص ـ ـ ــر بن نا�صـ ـ ــر بن زاهـ ـ ـ ـ ــر النبهـانـ ـ ـ ــي
مـ ــوزة بنت �س ـ ـ ـ ــالـ ــم بن نا�صـ ـ ــر البيمانيـ ـ ـ ـ ــة
ن�ص ـ ـ ــراء بنت عـ ـ ــزان بن �سي ــف اخلاطري ـ ـ ـ ــة
ن�ص ـ ـ ــرة بنت ح ـ ـ ــارب بن حمـ ـ ــد اجلــابريـ ـ ـ ـ ــة
ن�صـ ـ ـ ــرة بنت �سليمـان بن �سعي ـ ــد احل�سيني ــة
يا�سـ ـ ـ ــر بن حم ـ ـ ــود بن �س ـ ـ ـ ــالـ ــم الكيـ ــوم ـ ـ ــي
يا�سـ ـ ـ ــر بن خلفـ ـ ـ ــان بن حممـ ـ ــد الدغـ ـ ـ ــاري
يا�س ـ ـ ــر بن زاه ـ ـ ــر بن يحيـ ـ ـ ــى احل�سين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
يونـ ــ�س بن �سلطـ ــان بن حممــد اخلنجـ ـ ـ ــري
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وزارة التعليـم العـايل والبحث العلمـي واالبتكــار
قـــرار وزاري
رقــم 2022/19
ب�إ�صـــدار الالئحـــة التنظيميــــة
للموا�صفات واملعايري الفنية ملن�ش�آت ومرافق م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/41ب�إ�صدار نظام اجلامعات اخلا�صة،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة،
و�إلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2020/98بتعديــل م�سمى وزارة التعليــم العالــي �إلى وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتــديد اخت�صا�صاتهــا واعتماد هيكلهـا التنظيمــي،
و�إلى الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،٩٩/٣٦
و�إلى الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،٢٠٠٠/٣٤
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن املوا�صفات واملعايري الفنية ملن�ش�آت ومرافق م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
ب�أحكام الالئحة التنظيمية املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 15 :من �شــوال 144٣هـ
املوافـــــق 16 :من مــــايــو 202٢م
د .رحـمــــة بنت �إبـــراهيـــــم املـحروقــيـــــــة
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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الالئحــة التنظيميــة للموا�صفـات واملعايري الفنيــة
ملن�ش�آت ومرافق م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل
منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الــــــــوزارة:
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.
الـم�ؤ�س�سـة:
م�ؤ�س�سة تعليم عال خا�صة تقدم برامج �أكادميية للح�صول على درجة علمية بعد
احل�صول على دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله.
املن�ش�آت واملرافق:
املباين التابعة للم�ؤ�س�سة كاملراكز العلمية والبحثي ــة ،ومراك ــز الأن�شط ــة الطالبي ــة،
ومراكز م�صادر التعلم ،واملكتبات ،واملدرجات وال�صاالت متعددة الأغرا�ض ،وامل�شاغل
والور�ش واملختربات وجتهيزاتها ،ومعامل احلا�سوب ،واملن�ش�آت الريا�ضية ،والوحدات
الطبية ،وال�سكنات الداخلية وغريها من املن�ش�آت واملرافق التي تخدم امل�ؤ�س�سة.
املــادة ( ) ٢
ت�س ــري �أحك ــام هذه الالئحــة علــى امل�ؤ�س�سة التي تطلب �إقامة من�ش�آت ومرافق دائمة فـيها،
�أو لتطوير وتو�سعة من�ش�آتها ومرافقها القائمة.
املــادة ( ) ٣
يجب على امل�ؤ�س�سة عند ت�صميم من�ش�آتها �أو مرافقها �أو تطويرها وتو�سعتها االلتزام بالآتي:
 - ١مراعــاة التطـ ــورات احلديث ــة فـي جم ــال التكنولوجي ــا والتقني ــة ،واحل ــداثة فـي
الت�صميم.
 - ٢حتديد م�ساحات املن�ش�أة �أو املرفق بح�سب طاقتها اال�ستيعابية امل�ستقبلية لل�سنوات ()15
اخلم�س ع�شرة القادمة على الأقل.
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 - ٣تقدي ــم خارط ــة رئي�سي ــة للمن�شـ ـ�أة �أو املرفـ ــق �إلى الـ ــوزارة قبــل �إن�شائها ،و�أن تكون
اخلرائط املقدمة معتمدة من مكتب ا�ست�شاري متخ�ص�ص مرخ�ص له من اجلهات
املخت�صة.
 - ٤تقدمي املخطط العام واملخططات التف�صيلية للوزارة بعد ا�ستيفاء موافقات اجلهات
املخت�صة عليها.
 - ٥التقيد باال�شرتاطات التخطيطية الواردة فـي الر�سم امل�ساحي لقطعة الأر�ض،
وغريها من اال�شرتاطات املعمول بها.
الف�صل الثاين
توزيع امل�ساحات ملن�ش�آت ومرافق امل�ؤ�س�سة
املــادة ( ) ٤
يجب �أن تكون �أر�ض ومن�ش�آت ومرافق امل�ؤ�س�سة ،وفقا للآتي:
� - ١أال تقل �أر�ض اجلامعة عن (150.000م )2مائة وخم�سني �ألف مرت مربع ،و�أال تقل
�أر�ض الكلية عن (25.000م )2خم�سة وع�شــرين �ألــف مرت مربــع.
� - ٢أن يكون احلد الأق�صى امل�سموح به الرتفاعات املباين هو �أر�ضي و( )3ثالثة طوابق،
وفـي حال رغبة امل�ؤ�س�سة فـي زيادة عدد الطوابق ،يجب احل�صول على موافقات
اجلهات ذات االخت�صا�ص.
� - ٣أال تزيد ن�سبة البناء على (� )%40أربعني باملائة من امل�ساحة الكلية لقطعة الأر�ض.
� - ٤أن ت�ض ـ ــاعف م�س ــاحة البن ــاء �إذا جتــاوز عدد الطلب ــة (� )4000أربع ــة �آالف طال ــب،
�شريطة و�ضع الأ�سا�سات للمبنى مبا ي�سمح بالتو�سع الر�أ�سي.
املــادة ( ) ٥
يجب �أن ت�شكل امل�ساحات اخل�ضراء فـي امل�ؤ�س�سة جمموع ما ال يقل عن ( )%25خم�سة
وع�شرين باملائة من امل�ساحة الإجمالية املتبقية من �أر�ض امل�ؤ�س�سة بعد االنتهاء من البناء
�أو م�ساوية ملجموع امل�ساحة الأر�ضية للأبنية واملرافق� ،أيهما �أقل ،على �أن تكون بني من�ش�آت
ومرافق امل�ؤ�س�سة �أرا�ض مع�شبة وم�شجرة ب�أ�شجار ذات �أحجام منا�سبة ،و�أن يتم تع�شيب
املالعب ،وو�ضع �شجريات بني املمرات ومداخل الأق�سام واملكاتب.
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املــادة ( ) ٦
يحظر ا�ستخدام املباين اخل�شبية �أو اخليام داخل حدود امل�ؤ�س�سة.
املــادة ( ) ٧
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري املرافق واملكاتب الالزمة للإدارة العليا و�أع�ضاء هيئة التدري�س
والعاملني الإداريني فـي امل�ؤ�س�سة ،وذلك وفقا للآتي:
 - ١الإدارة العليـــا:
أ�  -مكتب م�ستقل مب�ساحة كافـية لرئي�س امل�ؤ�س�سة ،وم�ساعديه ،مع ربط هذه
املكاتب بخدمات التن�سيق املنا�سبة.
ب  -قاعة اجتماعات رئي�سية مب�ساحة كافـية.
� - 2أع�ضاء هيئة التدري�س:
أ� � -أال تقل م�ساحة املكاتب املفردة عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة.
ب � -أال تقل امل�ساحة املخ�ص�صة لكل ع�ضو عن (7.5م� )2سبعة �أمتار ون�صف مرت مربع
فـي املكاتب امل�شرتكة.
ج � -أن تكون ا ألب ــواب امل�صمم ــة مــزودة بفتح ــات زجاجي ــة ،ومب�س ــاحات من ــا�سب ــة
متكن من الر�ؤية الوا�ضحة.
د  -قاعة اجتماعات منا�سبة ال�ستيعاب االجتماعات الدورية للأق�سام املختلفة.
هـ  -مطبخ حت�ضريي مب�ساحة ال تقل عن (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة.
 - 3العاملون الإداريون:
أ�  -مكاتب مفردة مب�ساحة ال تقل عن (8م )2ثـمانية �أمتار مربعة.
ب  -مكاتب م�شرتكة مب�ساحة ال تقل عن (6م� )2ستة �أمتار مربعة.
 -4القبول والت�سجيل:
أ�  -تخ�صي�ص قاعة ذات م�ساحة منا�سبة ال�ستقبال الطلبة.
ب  -توفـري مكاتب للإداريني و�أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ساندين بح�سب االحتياج.
ج  -تخ�صي�ص م�ساحة ك�أر�شيف حلفظ ملفات الطلبة.
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املــادة ( ) 8
يجب �أال يقل �إجمايل امل�ساحة املبنية للمكتبة عن (2500م� )2ألفـني وخم�سمائة مرت مربع
فـي اجلامعات ،وعن (1000م� )2ألف مرت مربع فـي الكليات� ،سواء كانت �أفقية �أو ر�أ�سية ،على
�أن ت�شمل الوحدات الرئي�سية للمكتبة بالإ�ضافة �إلى �أي وحدات ح�سب ما تقت�ضي احلاجة،
على النحو الآتي:
أ�  -مكتب الدعم:
�أال تقل م�ساحته ومرافقه عن (60م� )2ستني مرتا مربعا فـي اجلامعات ،وعن
(25م )2خم�سة وع�شرين مرتا مربعا فـي الكليات.
ب  -مركز م�صادر التعلم:
�أال تقل م�ساحته عن (150م )2مائة وخم�سني مرتا مربعا فـي اجلامعات ،وعن
(75م )2خم�سة و�سبعني مرتا مربعا فـي الكليات ،على �أن يت�سع لعدد كاف من
الأجهزة املتنوعة الالزمة.
ج  -طاوالت املطالعة الفردية:
�أال تقل م�ساحتها عن (180م )2مائة وثـمانني مرتا مربعا فـي اجلامعات ،وعن
(90م )2ت�سعني مرتا مربعا فـي الكليات.
د  -غرف املناق�شة اخلا�صة والعامة املخ�ص�صة للطلبة:
�أن تكون مب�ســاح ــات خمتلف ـ ــة ،ومنا�سبــة ومهيـ ـ�أة لعمل االجتمــاعات امل�صغــرة
والربامج التدريبية امل�صاحبة ملحتوى اجتماعات فرق العمل واملجموعات.
املــادة ( ) 9
يجب �أن تخدم القــاعات املدرجة للمحا�ضــرات ما ال يقل عن ( )%20ع�شــرين باملائــة من
الطلبة فـي �آن واحد بواقع (2.5م )2مرتين ون�صف مرت مربع لكل طالب ،على �أن تت�سع
لعدد ( )100مائة طالب كحد �أدنى ،وبعر�ض ال يقل عن (10م )2ع�شرة �أمتار مربعة� ،شريطة
جتهيزها بالأثاث والأجهزة املنا�سبة.
املــادة ( ) 10
يجب �أال تقــل م�سـ ــاحة الف�ص ــول الدرا�سي ــة وقاعة التدري�س ال�صغيــرة عن (40م� )2أربعني
مرتا مربعا ،على �أن تت�سع لعدد ( )25خم�سة وع�شرين طالبا كحد �أق�صى.
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املــادة ( ) 1١
يجب �أن يكون احلد الأدنى مل�ساحة كل خمترب(60م� )2ستني مرتا مربعا ،على النحو الآتي:
 - 1املختربات البحثية للدرا�سات العليا مب�ساحة (5م )2خم�سة �أمتار مربعة لكل طالب.
 - 2خمتبـ ــرات احلـ ــا�ســب ا آللــي واللغــات والو�سـائط املتعــددة مب�سـ ــاحــة (3م )2ثـ ــالثــة
�أمتار مربعة لكل طالب.
 - 3املختربات البحثية والتطبيقية للكليات العلمية ،وفقا للآتي:
أ�  -خمتربات لكليات الطب والعالج الطبيعي مب�ساحة (9م )2ت�سعة �أمتار مربعة
لكل طالب.
2
ب  -خمتربات لكليات الزراعة والتمري�ض وال�صيــدلة مب�ســاحة (7م ) �سبعة �أمتــار
مربعة لكل طالب.
2
ج  -خمتبـ ــرات لكلي ــات العلوم والرتبي ــة (التخ�ص�صات العلمية) مب�سـ ــاحة (3م )
ثالثة �أمتار مربعة لكل طالب للمختربات اجلافة (كالفـيزياء) ،ومب�ساحة
(6م� )2ستة �أمتار مربعة لكل طالب للمختربات الرطبة (الكيمياء والأحياء).
 - 4خمتب ــرات الكهربــاء وامليكانيكــا واملعدات مب�ســاحة ال تقــل عن (9م )2ت�سعة �أمتار
مربعة لكل طالب.
املــادة ( ) 12
يجب �أال تقل م�ساحة اال�ستوديوهات واملرا�سم (ر�سم هند�سي ومعماري وتخطيط املدن
املعمارية والنحت والت�صميم) عن (5م )2خم�سة �أمتار مربعة لكل طالب.
املــادة ( ) 13
2
يجب �أال تقـ ــل م�س ــاحة الور�ش الهند�سي ــة فـي امل�ؤ�س�س ـ ــة عن (8م ) ثـمانيـ ــة �أمت ــار مربع ــة
لكل طالب.
الف�صل الثالث
املوا�صفات الفنية ملن�ش�آت ومرافق امل�ؤ�س�سة
املــادة ( ) 14
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري الآتي فـي قاعات التدري�س:
 - 1طاولة للع�ضو الأكادميي مب�ساحة (2.5م )2مرتين ون�صف مرت مربع.
� - 2سبورات بي�ضاء (تفاعلية) فـي كل قاعة تدري�سية مع م�ستلزماتها.
 - 3الو�ســائل ال�سمعيــة والب�صـرية الالزم ــة ملتطلبــات العملي ــة التـدري�سيــة مثــل �آالت
العر�ض (.)Projector
 - 4خدمة االت�صال ب�شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت) ب�شكل دائم.
 - 5التهوية والإ�ضاءة اجليدة.
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املــادة ( ) 15
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري الآتي فـي �أق�سامها ومكاتب العاملني فـيها:
� - 1آالت لت�صوير الأوراق فـي الأق�سام الأكادميية مبعدل �آلة واحدة لكل (� )400أربعمائة
طالب.
� - 2أجهزة حا�سب �آيل �شخ�صية لال�ستخدامات الإدارية فـي الأق�سام.
 - 3حا�سب �آيل لكل مكتب.
املــادة ( ) 16
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري الآتي فـي املختربات الدرا�سية والبحثية:
 - 1عدد (� 2إلى  )5منا�ضد عمل فـي كل خمترب.
 - 2عدد (� 2إلى  )4رفوف لتخزين املواد امل�ستخدمة فـي التجارب فـي كل خمترب.
 - 3الأجهـ ــزة واملـ ــواد املعملي ــة اخلا�ص ــة الالزمــة لعم ــل التج ــارب امل�ضمنــة فـي املناهــج
واملقررات الدرا�سية.
املــادة ( ) 17
يجب على امل�ؤ�س�سة ا�ستيفاء املوا�صفات الفنية الآتية ملختربات احلا�سب الآيل ،على �أن تكون
مبوا�صفات عالية من حيث نوعية الأجهزة والربامج ،وجمهزة ب�شبكة متكاملة ،و�أال يزيد
عدد الطلبة فـي املعمل الواحد على (� )24أربعة وع�شرين طالبا ،على �أن يكون عدد الأجهزة
فـي خمتربات احلا�سب الآيل على النحو الآتي:
 - 1جهاز حا�سب �آيل لكل ( )3ثالثة طالب من طلبة امل�ؤ�س�سة �أو طلبة التخ�ص�ص.
 - 2جهــاز حا�ســب �آيل لكــل ( )15خم�ســة ع�شــر طالبــا وطالب ــة من جميــع التخ�ص�ص ــات
الأخرى.
 - 3طابعة.
املــادة ( ) 18
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري مدرج ن�شاطات واحد على الأقل ب�سعة حدها الأدنى ()200
مائتا طالب ،ومب�ساحة ال تقل عن (280م )2مائتني وثـمانني مرتا مربعا ،على �أن يزود
املدرج مب�سرح ومدخل وخمرج م�ستقل مع خمرج خا�ص للطوارئ ،وبالأجهزة ال�صوتية
والب�صرية املنا�سبة والإنارة املالئمة.
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املــادة ( ) 19
يجب على امل�ؤ�س�سة ا�ستيفاء الآتي فـي املكتبة:
 - 1مقعد واحد لكل ( )8ثـمانية طالب من �إجمايل عدد طلبة امل�ؤ�س�سة.
 )20( - 2ع�شرون جهاز حا�سب �آيل على الأقل مع توافر �شا�شة واحدة لكل ( )250مائتني
وخم�سني طالبا ال�ستخدامها كفهر�س �آيل.
 - 3طاوالت ،وخزائن ،ورفوف ،ومكاتب للعاملني فـيها.
 )3( - 4ثالث �آالت ت�صوير على الأقل.
 - 5املراجع الأ�سا�سيــة الالزمــة للبحث والدرا�ســة كاملعاجـ ــم اللغوية والقوامي�س ومعاجم
الرتجمة ،واملو�سوعات والأطال�س ،باللغتني العربية والإجنليزية ،على �أال يقل
عدد املراجع عن ( )30ثالثني مرجعا لكل كلية على الأقل مع اال�شرتاك فـي
املراجع والدورات الإلكرتونية ،و�أن تتوفر ن�سختان على الأقل من كل مرجع.
 - 6ا إلجــراءات الفني ــة لتنظيـ ــم جمموع ــات املكتبـ ــة كت�سجيلهـا و�إدخالهـا وفهر�ستهـا
وت�صنيفها ،و�إعداد الفهار�س الالزمة لها وفق �أحدث ما تطبقه املكتبات اجلامعية
من �أنظمة وقواعد ومعايري دولية ،وحفظها عن طريق جتليدها وترميزها.
 - 7اخلدمات املعلوماتية من مراجع و�إر�شاد و�إعارة وحجز وت�صوير وطلب م�صورات
للمواد غري املتوفرة فـي املكتبة للباحثني والدار�سني ،وتي�سري االنتفاع بهذه اخلدمات.
 - 8حو�سبة املكتبة وفق �أحدث الأنظمة احلا�سوبية املتاحة لهذا الغر�ض.
 - 9خدمة االت�صال بال�شبكة املعلوماتية الدولية (الإنرتنت).
 - 10التهوية والإ�ضاءة اجليدة.
 - 11تكييف قاعات املكتبة وت�أثيثها بالأثاث الالزم.
 - 12طابعات ال�ستخدامات الطلبة بواقع طابعة لكل ( )200مائتي طالب وطالبة.
املــادة ( ) 20
يجب على امل�ؤ�س�سة ا�ستيفاء الآتي فـي قاعة القبول والت�سجيل:
 - 1تخ�صي�ص م�ساحات كافـية ال�ستيعاب موظفـي القبول والت�سجيل ،وم�ستودعات للملفات
والوثائق وغريها ،ويجب �أن ت�شتمل الوحدة على الآتي:
أ� � -شعبة القبول.
ب � -شعبة الت�سجيل.
ج � -شعبة الوثائق.
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 - 2توفـيــر النمــاذج والوثائق وال�سجــالت الر�سمي ــة الالزمة لعمل ال�شعب امل�ش ــار �إليها،
ومنها :طلب االلتحاق ،وبطاقة الت�سجيل ،وبطاقة االن�سحاب والإ�ضافة ،و�سجل
عالمات الطالب ،وال�شهادات ،و�سجل اخلريجني.
 - 3االحتفاظ بالوثائق الأ�صلية �أو ب�صور م�صدقة عنها لكل طالب فـي ملف خا�ص به،
و�أال يزيد عدد الطلبة لكل موظف فـي �شعبة الت�سجيل على (� )600ستمائة طالب.
 - 4حو�سب ــة �أعمـ ــال الوحــدة املتعلق ــة بالقب ــول والت�سجيـ ــل والوثائق ،وتوفـيـ ــر الأجهــزة
والتجهيزات الالزمة لذلك ،مبا فـي ذلك �شا�شة طرفـية لكل م�سجل على الأقل.
 - 5توفـيـ ــر عدد من �أجهـ ــزة احلا�سب الآيل ال�ستخدامه ــا من قبل الطلبـ ــة فـي عمليـ ــة
الت�سجيل.
املــادة ( ) 21
يجب على امل�ؤ�س�سة تخ�صي�ص مالعب و�صاالت ريا�ضية ،كملعب كرة قدم مع�شب خارجي
واحد على الأقل للطلبة ،و�صالة �ألعاب متعددة الأغرا�ض مغلقة واحدة على الأقل� ،سواء
للجامعة �أو الكلية ،ح�سب املوا�صفات املعتمدة ملختلف الألعاب الريا�ضية ،وااللتزام باملعايري
الآتية:
 - 1توفـري م�سبح مغلق � -إن �أمكن ذلك  -مع وجود كافة جتهيزات الأمن وال�سالمة.
 - 2توفـري مدرج ثابت �أو متحرك.
 - 3توفـيــر �صالة ريا�ضية مغلقة فـي حال جتاوز عدد الطلب ــة فـي الكلية ( )3000ثالثة
�آالف طالب ،على �أن حتتوي على الآتي:
أ�  )2( -اثنني على ا ألقــل من املالعب القابلة للتحويل ت�شمــل كــرة �سلة ،وكــرة يد،
وكرة طائرة ،وتن�س �أر�ضي وري�شة طائر ،وملعب �سكوا�ش.
ب  -قاعة ملمار�ســة �ألع ــاب الدفاع عن النف�س ،و�أخرى خم�ص�صــة لأجهـزة اللياقة
البدنية� ،إن �أمكن.
ج � -أماكن تغيري املالب�س منف�صلة للذكور والإناث ،حتتوي على دورات مياه.
املــادة ( ) 22
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري املقا�صف واملطاعم ،وااللتزام بالآتي:
 - 1احل�صول على �شهادات �صحية �صاحلة للعاملني فـي املق�صف �أو املطعم.
 - 2توفـري ثالجة حلفظ اللحوم واخل�ضار والفواكه وم�شتقات الألبان.
 - 3توفـري فرن كامل التجهيز.
 - 4االلتزام مبعايري ال�صحة وال�سالمة الغذائية من اجلهات املعنية.
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املــادة ( ) 23
يجب على امل�ؤ�س�سة املهنية توفـري الأدوات واملعدات الالزمة ملزاولة �أعمال النجارة واحلدادة
والإلكرتونيات ،بالإ�ضافة �إلى الآتي:
 - 1من�ضدة طويلة.
 - 2مقاعد بذراع.
� - 3سبورة.
 - 4خمزن.
املــادة ( ) 24
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري متطلبات الأمن وال�سالمة و�أبواب و�سالمل الطوارئ ،وذلك
وفقا للآتي ،ودون �إخالل باللوائح املنظمة لهذا ال�ش�أن:
 - 1و�ضع خمارج جلميع الأدوار فـي احلاالت الطارئة.
� - 2أن تكون �أبواب خمارج الطوارئ مقاومة للحريق.
� - 3أن تكون �أبواب خمارج الطوارئ قابلة للفتح من الداخل �إلى اخلارج.
� - 4أن تزود �أبواب خمارج الطوارئ مب�ساعدات لتمكنها من الغلق �آليا (تلقائيا).
 - 5و�ضع عالمات �إر�شادية حتدد االجتاه ملخرج الطوارئ.
 - 6و�ضع �شبكة �إنارة للطوارئ فـي املمرات وال�سراديب وخمارج الطوارئ.
� - 7أن يكون هناك خمرجان على الأقل جلميع القاعات واملختربات واملدرجات.
� - 8أن تكون ال�ستائر امل�ستخدمة من مواد غري قابلة لال�شتعال.
� - 9أن تكون �سالمل النجاة فـي �أطراف املبنى وفـي مكان مفتوح.
� - 10أن يو�صل املخرج النهائي لل�سالمل فـي الطابق الأر�ضي �إلى ال�شارع �أو �إلى منطقة
مك�شوفة مت�صلة ب�شارع �أو طريق ،و�أن يكون ارتفاع م�سكة الدرج (الدرابزين) مرتا واحدا،
و�أال تزيد امل�سافة الفا�صلة بني �أي نقطة و�أقرب �سلم طوارئ على (30م) ثالثني مرتا.
املــادة ( ) 25
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري معدات مكافحة احلريق فـي كافة من�ش�آتها ومرافقها ،مع
االلتزام بتوفـري الآتي ،ودون �إخالل باللوائح املنظمة لهذا ال�ش�أن:
 - 1طفايات يدوية �صاحلة لال�ستخدام جلميع الطوابق.
� - 2شبكة خراطيم مطاطية جلميع الطوابق.
� - 3شبكة فوهات خارجية ح�سب حجم املبنى.
 - 4معدات �إنذار �صوتية و�ضوئية.
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� - 5شبكة �إنذار يدوي فـي جميع الطوابق.
� - 6شبك ــة �إنذار تلقــائي فـي قاعات التــدري�س واملعــامل واملختبــرات واملم ــرات وجمي ــع
مرافق امل�ؤ�س�سة.
 - 7كا�شف دخان وغاز.
 - 8طفايات حريق بودرة كيميائية جافة فـي قاعات املحا�ضرات والور�ش الفنية.
املــادة ( ) 26
يجب على امل�ؤ�س�سة و�ضع كامريات مراقبة موزعة فـي خمتلف من�ش�آت ومرافق امل�ؤ�س�سة،
وبالأخ�ص عند البوابة الرئي�سية واملمرات ومواقف ال�سيارات واملالعب الريا�ضية واملطاعم،
و�أن تكون تلك الكامريات وفق معايري هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف ،كما يجب على
امل�ؤ�س�سة توفـري نظم �أمن فـي من�ش�آتها ومرافقها ،مع االلتزام بالآتي:
 - 1احل�صول على �شهادة �أمان �ضد النار خا�صة بتجهيزات قاعات التدري�س واملختربات
وباقي املرافق اخلدمية.
 - 2تخ�صي�ص م�س�ؤولني عن �إدارة الأزمات فـي �أثناء الطوارئ.
 - 3توفـي ــر نظــام للتعــام ــل مع حــاالت الأزمــات مع حتديـد �آلية الختبار مدى كفاءة
ذلك النظام.
 - 4توفـري نظام الختبار �سالمة �أدوات الإطفاء ب�شكل دوري.
 - 5تخ�صي�ص ملف بيئي لكل مبنى ي�سجل فـيه �صالحية املن�ش�أة واملرافق هند�سيا وفنيا.
 - 6تنظي ــم دورات تدريبي ــة للعاملــني فـي امل�ؤ�س�سـ ــات التعليمي ــة تت�ضمن كيفـيـ ــة ا�ستخدام
�أدوات الإطفاء و�أنواعها وكيفـية اختبار �سالمتها ،وخطط التطوير والتحديث
فـي جمال الأمن وال�سالمة ،ومهام امل�س�ؤولني عن �إدارة الأزمات �أثناء الطوارئ
وكيفـية مواجهتها.
 - 7و�ضع خريطة تو�ضح مداخل وخمارج الطوارئ تو�ضع فـي �أماكن وا�ضحة فـي كل
مبنى.
� - 8أن تكون املواد امل�ستخدمة فـي الأر�ضيات غري قابلة لالنزالق.
 - 9متييز املخــارج بالفتــات و�أ�سهم وا�ضحــة وم�ضيئــة فـي �أماكن بارزة تو�ضــح خمتلف
م�سالك اخلروج من خمتلف �أماكن املبنى حتى الو�صول �إلى الأماكن الآمنة.
 - 10توفـري م�صدر كهربائي احتياطي للمبنى.
 - 11توفـري �أبواب حريق تعمل تلقائيا وفقا الحتياطات وقائية فـي املجاالت الهند�سية.
� - 12أن تكون جميع مواد البناء الإن�شائية غري قابلة لال�شتعال ملدة �ساعتني على الأقل.
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املــادة ( ) 27
يجب على امل�ؤ�س�سة االلتزام بالآتي فـي �أبواب من�ش�آتها ومرافقها:
� - 1أن تكون ا ألبــواب مكونة من دفتني ،وعر�ض الدفة الواحــدة (1.20م) مــرت وع�شرون
�سنتيمرتا على الأقل.
� - 2أن تفتح جميع الأبواب للخارج.
� - 3أن تكون الأبواب ذات امل�سطحات الزجاجية بالكامــل مزودة بعالمــات وا�ضحــة ملونة
فـي م�ستوى النظر لتمييزها وجتنب اال�صطدام بها.
� - 4أن تكون الأب ــواب امل�صمت ــة مزودة بفتحــات زجاجي ــة ومب�ســاحات منا�سب ــة متكن من
الر�ؤية الوا�ضحة.
� - 5أن تكون املقـاب�ض مثبت ــة جيــدا وعلـى ارتفــاع ال يقــل عن (�76سم) ،وال يزيد علـى
(�137سم) من �سطح الأر�ض ،ويراعى فـيها الب�ساطة و�سهولة اال�ستعمال وال�شكل
املنا�سب.
� - 6أن تكون املقاب�ض ب�أنواعها �سهلة اال�ستعمال وم�صممة ب�شكل منا�سب.
املــادة ( ) 28
يجب على امل�ؤ�س�سة االلتزام بالآتي فـي نوافذ من�ش�آتها ومرافقها:
� - 1أن تكون �سهلة الفتح وميكن الر�ؤية من خاللها.
� - 2أن تكــون الن ــوافــذ ذات امل�سطحــات الزجــاجي ــة بالكــام ــل مــزودة بعــالم ــات وا�ضح ــة
ملونة فـي م�ستوى النظر لتمييزها وجتنب اال�صطدام بها.
� - 3أن تك ــون مــن ا ألن ــواع التــي ميكــن للأ�شخ ــا�ص ذوي ا إلع ـ ــاقــة احلركي ــة فتحه ــا،
ومنا�سبة لهم.
 - 4تثبيت مقاب�ضها على ارتفاع ال يقل عن (�76سم) �ستة و�سبعني �سنتيمرتا ،وال يزيد
على (�137سم) مائة و�سبعة وثالثني �سنتيمرتا فوق م�ستوى �سطح الأر�ض.
� - 5أال يزيد ارتفاع جل�سة ال�شباك على (�80سم) ثـمانني �سنتيمرتا فوق �سطح الأر�ض.
املــادة ( ) 29
يجب على امل�ؤ�س�سة ا�ستيفاء الآتي فـي م�صاعد امل�ؤ�س�سة:
� - 1أن يكون موقعها قريبا من املداخل الرئي�سية للمبنى.
� - 2أن تكون �أر�ضيتها م�صنوعة من مواد خ�شنة.
� - 3أن تزود بحواجز ومقاب�ض و�إ�شارات �ضوئية.
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� - 4أن تكــون لوحـ ـ ــة �أزرار الن ــداء (طلب امل�صعــد) مــزودة ب ـ�إ�ضــاءة جي ـ ــدة علــى ارتفـ ــاع
ال يقل عن (�76سم) �ستة و�سبعني �سنتيمرتا ،وال يزيد على (�137سم) مائة و�سبعة
وثالثني �سنتيمرتا فوق م�ستوى �أر�ضية امل�صعد ،وتبعد عن احلائط اجلانبي م�سافة
(�40سم) �أربعني �سنتيمرتا.
� - 5أن تكون �أرقام الأدوار مو�ضوعة على لوحة النداء بطريقة بارزة مع وجود متحدث
�آيل لذوي الإعاقة الب�صرية (املكفوفـني).
املــادة ( ) 30
يجب على امل�ؤ�س�سة املحافظة على البيئة ،وااللتزام بالآتي:
� - 1أن تكون جمي ــع املــواد امل�ستخدمــة فـي البن ــاء والأدوات املوجــودة داخــل املباين �آمنــة
وغري م�ضرة بالإن�سان والبيئة.
 - 2الت�أكد من حفظ املواد الكيميائية والنفايات البيولوجية واملواد القابلة لال�شتعال،
ب�صورة �آمنة فـي املختربات ملنع ت�سربها ،والت�أكد من �صالحية االنتهاء للمواد
امل�ستخدمة.
 - 3حتديد م�سـ ـ�ؤولني حلفظ ال�س ــالمة البيئي ــة داخل املختب ــرات واملراف ــق املعر�ض ــة
للمخاطر.
املــادة ( ) 31
يجب على امل�ؤ�س�سة تركيب �أنابيب مياه ال�صرف ال�صحي فـي امل�ؤ�س�سة وفقا للمعايري
املعتمدة من اجله ــات املخت�صة ،و�أن تكون بعيدة عن خمازن مياه ال�شــرب ،و�أن تتم �صيانتها
ب�شكل م�ستمر.
املــادة ( ) 32
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري دورات املياه بحيث تخ�ص�ص دورة مياه واحدة لكل ( )50خم�سني
طالبا ،ودورة مياه واحدة لكل ( )10ع�شرة من �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الإداريني ،ويراعى
فـيها الآتي:
 - 1تخ�صي�ص مقعد (مرحا�ض) واحد ومغ�سلة واحدة لكل ( )50خم�سني طالبا ،ومقعد
واحد مع مغ�سلة واحدة لكل ( )10ع�شرة �أع�ضاء من هيئة التدري�س �أو من الإداريني.
� - 2أال تقل م�ساحة كل دورة مياه منفردة عن (5م )2خم�سة �أمتار مربعة ،و�أال تقل عن (3م)2
ثالثة �أمتار مربعة ،لكل دورة من دورات املياه امل�شرتكة.
 - 3تخ�صي�ص دورات املي ــاه فـي كـ ــل دور من �أدوار املبن ــى ،وفـي جميـع ا ألحــوال ال تق ــل
دورات املياه عن ( )3ثالث دورات مياه فـي كل مبنى.
 - 4تخ�صي�ص دورات مياه م�ستقلة للإناث و�أخرى للذكور.
 - 5تخ�صي�ص دورات مياه للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فـي كل دور من �أدوار املبنى.
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املــادة ( ) 33
يجب على امل�ؤ�س�س ــة توفـري الآتي:
 - 1عدد كاف من الأماكن املخ�ص�صة لل�صالة للذكور والإناث.
 - 2ا�سرتاحات خارجية مظللة للطلبة ،بحيث ت�ستوعب ما ال يقل عن ( )%5من جمموع
الطلبة امل�سجلني فـي �آن واحد.
 - 3مواقف كافـية ال�ستيعاب املركبات ،ومواقف كافـية لأع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني
والطلبة على �أن تكون قريبة من مباين امل�ؤ�س�سة الرئي�سية ،وذلك وفقا للآتي:
أ�  -مواقف للطلبة بواقع موقف �سيارة واحدة لكل ( )3ثالثة طالب.
ب  -مواقف خم�ص�صة للحافالت ومبعدل ( )8ثـمانية مواقف على الأقل.
ج  -موقفـني على الأقل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �أمام كل مبنى �أو مرفق داخل
اجلامعة �أو الكلية.
د  -مواقف �إ�ضافـية للزوار من �إجمايل عدد املواقف.
 - 4عي ــادة واحدة للمعاينة والفحو�صات الروتينيـة الأولية مب�ساحة (110م )2مائة وع�شرة
�أمتار مربعة للجامعة ،و(75م )2خم�سة و�سبعني مرتا مربعا للكلية ،ت�شمل الآتي:
أ�  -غرفة للمعاينة والفحو�صات الروتينية.
ب  -امل�ستلزمات واملوا�صفات الأ�سا�سية لتقدمي اخلدمة الطبية الالزمة.
ج  -قاعة انتظار مق�سومة للذكور والإناث فـي امل�ؤ�س�سة.
د  -دورة مياه للمراجعني من الذكور والإناث.
 - 5قاعة متعددة الأغرا�ض ال�ستيعاب ما ال يقل عن ( )%25من الطلبة فـي �آن واحد،
ومبعدل (2.5م )2مرتين ون�صف مرت مربع لكل طالب.
 - 6م�ساحات ملرافق اخلدمات الطالبية على �أن تت�ضمن الآتي :قرطا�سية� ،صراف،
ا�سرتاحات داخلية للطلبة� ،صالة �ألعاب داخلية (بلياردو ،تن�س طاولة وغريها من
الألعاب الريا�ضية) املطاعم واملقاهي ،على �أن ت�ستوعب ما ال يقل عن ( )%30من
جمموع الطلبة فـي �آن واحد ،وبواقع (1م )2مرت مربع واحد لكل طالب.
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الف�صل الرابع
املوا�صفـــات الفنيــــة
ملن�ش�آت ومرافق امل�ؤ�س�سة لفئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املــادة ( ) 34
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري كافة التجهيزات الالزمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وااللتزام
باملوا�صفات الفنية فـي من�ش�آتها ومرافقها.
املــادة ( ) 35
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري الآتي فـي املكتبة بالن�سبة لأ�شخا�ص ذوي الإعاقة:
 - 1الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية:
أ�  -كتب ناطقة  Talking Booksعلى �شرائط ممغنطة.
ب  -كتب مكتوبة بطريقة برايل �أو طريقة جون.
ج  -دوائر تلفزيونية م�سموعة.
د  -عدد ( )5خم�س من �آالت القراءة.Optacon’s :
 - 2الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية:
أ�  -و�ســائل مرئيــة ال�ستخدام ال�صــور واملناظر ،و�أفــالم فـيديو م�صحوبة بكتابة
و�صور فوتوغرافـية وبرامج مرتجمة بلغة الإ�شارة.
ب  -ن�شرات تت�ضمن �أهم املو�ضوعات والكتب والدوريات احلديثة التي وردت للمكتبة
وتوزيعها على هذه الفئة.
ج  -و�سائل مرئية تظهر فـيه مرافق املكتبة املختلفة وقاعاتها والأن�شطة التي تقدمها
مع و�ضع ترجمة بلغة الإ�شارة ،بحيث يتم عر�ضها على �شا�شات عري�ضة.
 - 3الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية:
أ�  -ممرات خا�صة.
ب  -م�صاعد للتنقل ب�سهولة وي�سر.
ج  -رفوف منا�سبة و�أجهزة خا�صة للبحث عن املراجع ،على �أن يخ�ص�ص �أحد العاملني
فـيه لت�سليمها لهم.
املــادة ( ) 36
يجب على امل�ؤ�س�سة االلتزام بتوفـري الآتي فـي قاعات املحا�ضرات العامة:
�أ  -الو�سائل واملج�سمات ال�سمعية املالئمة واخلرائط املج�سمة والعينات ،للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة الب�صرية.
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ب  -الو�سائل الب�صــرية املالئمــة مثل �شا�شات عر�ض رقميــة ،و�شا�شــة للأفــالم غي ــر
الناطقة ،والر�سوم التو�ضيحية ،واخلرائط ،وال�صور والأفالم التعليمية ،والربامج
التلفزيونية الب�صرية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية.
ج  -طاوالت خا�صة ،وفراغات تتيح للطلبة من ذوي الإعاقة احلركة والر�ؤية بو�ضوح،
على �أن تكون على �أطراف املمرات وال�صفوف وعلى الأماكن امل�ستوية ،وقريبة من
اخلدمات و�أبواب الطوارئ بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية.
املــادة ( ) 37
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري جتهيزات خا�صة للحا�سب الآيل ،للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة،
وذلك على النحو الآتي:
 - 1وحدة ت�ضم جهاز حا�سب �آيل ،وطابعة.
 - 2ما�سح �ضوئي مزود بعجالت.
 - 3لوحة مفاتيح جمهزة بطريقة بارزة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية.
املــادة ( ) 38
يجب على امل�ؤ�س�سة جتهيز خمتربات تكنولوجيا التعليم والو�سائط املتعددة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،وذلك على النحو الآتي:
� - 1شا�شة عر�ض رقمية و�شا�شة للأفالم غري الناطقة.
 - 2دوائر تلفزيونية �سمعية.
 - 3لوحة ناطقة.
 - 4كبينة متحركة للحا�سب الآيل لكل طالب.
املــادة ( ) 39
يجب على امل�ؤ�س�سة جتهيز الأق�سام للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،على �أن يتم تخ�صي�ص �أماكن
مالئمة جللو�س وتنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة داخل الأق�سام.
املــادة ( ) 40
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري مدرج الن�شاطات والندوات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتوفـري
�أجهزة خا�صة ومداخل تتيح للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية من احلركة ب�سهولة.
املــادة ( ) 41
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري املالعب الريا�ضية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وااللتزام باملعايري
القيا�سية الدولية فـيما يتعلق بتجهيزات املالعب الريا�ضية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفقا
لطبيعتها.
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املــادة ( ) 42
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري ال�سكنات الطالبية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وااللتزام بتوفـري
غرف وا�سعة ومنف�صلة وجمهزة.
املــادة ( ) 43
يجب علــى امل�ؤ�س�س ــة توفـي ــر دورات ميـ ــاه خم�ص�صــة للأ�شخــا�ص ذوي الإعاقة ،وااللت ــزام
بالآتي:
� - 1أال تقل م�ساحتها عن ( 2.2م ،)2و�أن يكون فـيها مرحا�ض خم�ص�ص لذوي الإعاقة.
 - 2تخ�صي�ص دورات مياه منف�صلة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث.
 - 3و�ضع الفتات بحروف ورموز بارزة (طريقة برايل) بجانب الالفتات العادية.
 - 4توفـيـر امل�ساحات والإمكانيات الكافـية مبا ميكنهم من احلركة ب�سهولة داخل وخارج
دورة املياه.
� - 5أن تفتح أ�بـواب دورة املياه اخلا�صــة للخارج ،على �أال يقل عر�ض البـ ــاب عن (�82سم)
اثنني وثـمانني �سنتيمتـ ــرا ،وارتفاعه على (�20سم) ع�شرين �سنتيمتــرا عن �سطح
الأر�ض.
� - 6أن تكون الأحوا�ض و�أدوات التحكم وامللحقات اخلا�صة بدورة املياه كاملنا�شف وحامل
الورق ،وغريه مثبتة على ارتفاع ال يقل عن (�٧٦سم) �ستة و�سبعني �سنتيمرتا ،وال
يزيد على (�137سم) مائة و�سبعة وثالثني �سنتيمرتا.
 - 7توفـري مما�سك على �أال يقل ارتفاع امل�سكة عن (�85سم) خم�سة وثـمانني �سنتيمرتا،
و�أال يزيد على (�100سم) مائة �سنتيمرت عن �سطح الأر�ض ،مبا ي�سهل الإم�ساك بها
واالتكاء عليها ،و�أن يكون ذا �شكل دائري �أو بي�ضاوي بقطر (�4سم) �أربعة �سنتيمرتات،
ومن مادة منا�سبة ،ومييز عن احلائط بلون خمتلف.
� - 8أن تكون الأر�ضيات من مواد خ�شنة مانعة لالنزالق.
 -9توفـري التهوية والإ�ضاءة اجليدة.
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املــادة ( ) 44
يجب عل ــى امل�ؤ�س�س ـ ــة االلتزام بالآتي فـي املنحــدرات واملمــرات اخلا�صــة بالأ�شخـ ــا�ص ذوي
الإع ــاقة:
� - 1أن تكون املواد امل�صنوع منها خ�شنة مانعة لالنزالق.
� - 2أن يتم توفـري منحدرات لتنقل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية فـي مداخل املباين
وخمارج الطوارئ والأر�صفة واملمرات ،وفقا لل�ضوابط الآتية:
أ� � -أن يكون احلد الأدنى لعر�ض منحدر ذي اجتاه واحد (�90سم) ت�سعني �سنتيمرتا،
وملنحدر ذي اجتاهني (�185سم) مائة وخم�سة وثـمانني �سنتيمرتا.
ب � -أن يتم تثبيت مم�سك (درابزين) بارتفاع ال يقل عن (�85سم) خم�سة وثـمانني
�سنتيمرتا ،وال يزيد على (�100سم) مائة �سنتيمرت على جانبي املنحدر مع
رفع حافتيه من اجلانبني لت�شكل حاجزا ب�سيطا بارتفاع ال يقل عن (�8سم)
ثـمانية �سنتيمرتات عن �سطح املنحدر لتوفـري احلماية والتقليل من املخاطر.
ج � -أال يتجاوز املنحدر حدود الر�صيف �أو ممر امل�شاة وي�شار �إليه بلوحات �إر�شادية
مميزة ،و�أن يكون �ضمن منطقة عبور امل�شاة.
د � -أن يكون احلد الأق�صى لطول املنحدر(9م) ت�سعة �أمتار ،وفـي حالة وجود
منحدرين للو�صول الرتفاع معني ،يجب الف�صل بينهما ب�سطح م�ستو ال يقل
عن (1.8م).
هـ � -أال يقل عر�ض املمر عن (�137سم) مائة و�سبعة وثالثني �سنتيمرتا مع وجود
الإ�ضاءة الكافـية.
� - 3أن تكون املم ــرات والطرقات مزودة بكافة اخلدم ــات الالزمــة من مقاب�ض وحواجــز
حتكم وو�سائل �سمعية وب�صرية وغريها.
 - 4عــدم وجود عوائق فـي املمــرات ت�صعب التنقــل كالأعمــدة والعتبــات و�أجهزة التكييف
وبرادات املياه وغريها من العوائق.
املــادة ( ) 45
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري �سالمل خا�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وااللتزام بالآتي:
� - 1أن يكون ت�صميم ال�سالمل ب�شكل مالئم ال يعيق احلركة و�أن يغطى مبواد خ�شنة
غري زلقة مع تزويد �أطراف الدرج بزوايا �أو �شرائح مطاطية طولية ملنع االنزالق،
وفقا للأبعاد الآتية:
أ�  -الدرجة القائمة بارتفاع (�15سم) خم�سة ع�شر �سنتيمرتا كحد �أدنى.
ب  -الدرجة النائمة بعر�ض (�30سم) ثالثني �سنتيمرتا كحد �أدنى.
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� - 2إ�ضافة منحدر مبيل منا�سب بجانب الدرج �سواء كان داخليا �أو خارجيا لت�سهيل
حركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،كل ح�سب حالته.
� - 3أن يزود الدرج مبم�سكــة (درابزين) علــى اجلانبني بارتف ــاع ال يقـ ــل عــن (�85سم)
خم�سة وثـمانني �سنتيمرتا ،وال يزيد على (�100سم) مائة �سنتيمرت ممتد فـي
النهاية والبداية مب�سافة ال تقل عن عر�ض الدرجة النائمة ،ويثبت جيدا.
� - 4أن تزود املباين متعددة الأدوار ب�ســالمل وخمــارج الطــوارئ مع مراعاة امل�ســاحات
والأبعاد الالزمة.
املــادة ( ) 46
يجب على امل�ؤ�س�سة االلتزام بالآتي فـي الأبواب والنوافذ:
� - 1أن يكون احلد الأدنى لفتحة الباب (�100سم) مائة �سنتيمرت.
� - 2أن يزود الباب من �أ�سفل ب�شريحة من اخل�شب �أو املطاط بارتفاع (�30سم) ثالثني
�سنتيمرتا لدفعها بالقدم �أو بوا�سطة الكر�سي املتحرك.
� - 3أن تكون النوافذ من الأنواع التي ميكن للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية فتحها.
املــادة ( ) 47
يجب على امل�ؤ�س�سة االلتزام بالآتي فـي امل�صاعد:
� - 1أن تكون منا�سبة فـي حجمها ونوعيتها.
� - 2أن تكون م�صنوعة من مواد خ�شنة غري قابلة لالنزالق.
� - 3أال تقــل امل�س ــاحة أ�مــام بــاب امل�صعــد عن (�150 × 150سم) و�أن ت�ست ــوعب الكرا�س ــي
املتحركة (�137سم) مائة و�سبعة وثالثني �سنتيمرتا كحد �أدنى.
املــادة ( ) 48
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري جتهيزات للوقاية من احلريق ومتطلبات الأمن وال�سالمة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك وفقا للآتي:
 - 1مزالق خا�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلركية.
 - 2مفاتيح كهرباء م�صممة مبا يتنا�سب مع نوع الإعاقة.
� - 3أن تكون الأطراف الداخلية للأبواب حممية بقطع بال�ستيكية.
� - 4أجهزة �إنذار تتنا�سب مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وفقا للآتي:
أ�  -الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال�سمعية� :أجهزة هاتف خا�صة تعطي �إ�شارات �ضوئية.
ب  -الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الب�صرية� :أجهزة �إنذار �سمعية.
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املــادة ( ) 49
يجب على امل�ؤ�س�سة توفـري مواقف �سيارات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وااللتزام بالآتي:
� - 1أال يقل طول املوقف عن (5.5م).
� - 2أن يكون عر�ض املوقف (3.6م).
� - 3أن تكون املواقف �أقرب ما يكون للبوابات واملداخل الرئي�سية وامل�صاعد.
 - 4و�ضع العالمة املميزة للموقف اخلا�ص للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة للداللة على تخ�صي�ص
تلك امل�ساحة لوقوف �سيارات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فقط.
 - 5زيادة الأر�صفة املال�صقة للمواقف املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مبنحدرات
ت�سهل عملية حركته من و�إلى �سيارته.
املــادة ( ) 50
يجب علــى امل�ؤ�س�ســة توفـيــر اللوح ــات والالفت ــات الإر�شــادية للأ�شخــا�ص ذوي ا إلع ــاقة،
وااللتزام بالآتي:
� - 1أن تكون اللوحات والالفتات الإر�شادية فـي م�ستوى النظر لت�سهل ر�ؤيتها وقراءتها.
� - 2أن تكون الكتابة بلون مميز ومغاير للون �أر�ضية اللوحة.
� - 3أن ت�ستخدم و�سائل �إي�ضاح بحروف وكتابات بارزة (كتابة برايل) للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة "ب�صريا".
� - 4أن توجد �شبكة ات�صاالت داخلية (�إنرتكوم) و�أن تو�ضع فـي �أماكن خمتلفة فـي املبنى.
الف�صل اخلام�س
اجلزاءات الإدارية
املــادة ( ) 51
فـي حال ــة خمالف ــة امل�ؤ�س�سـ ــة لأي حكــم من �أحك ــام هــذه الالئح ــة ،تقــوم الوزارة ب�إخط ــار
امل�ؤ�س�سة كتابة لإزالة املخالفة خالل املدة املحددة فـي الإخطار ،وفـي حال ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة
باملخالفة �أو تكرارها ،تقوم الوزارة ب�إنذار امل�ؤ�س�سة �إنذارا نهائيا ،وفـي حال ا�ستمرارها �أو
تكرارها ،يجوز للوزير توقيع �أحد اجلزاءات الآتية:
 - ١وقف ت�سجيل طلبة جدد على ح�سابهم اخلا�ص ملدة عام درا�سي واحد �أو �أكرث.
 - 2عدم ال�سماح لطلبة االبتعاث الداخلي من االنتقال �إلى امل�ؤ�س�سة.
 - 3تقليل ن�سبة االبتعاث الداخلية بن�سبة (� )%5سنويا.
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وزارة الطاقـــة واملعــــادن
قــرار وزاري
رقــم 2022/٤٢
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون التعديـن
ا�ستنادا �إلى قان ــون الثــروة املعدنيــة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/19
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/٩٦بتعديل م�سمى وزارة النفط والغاز �إلى وزارة الطاقــة
واملع ــادن وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمــي،
و�إلى الالئحـة التنفيذيـ ــة لقانون التعدين ال�صادرة بالقـ ــرار الـ ــوزاري رقم ،2010/77
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبن ــاء علــى ما تقت�ضيـ ــه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون التعدين ،امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  ٢٤ :من �شــــــــوال 1443هـ
املـوافــــق  ٢٥ :من مــــــــايـــو 2022م
حممد بن حمد الرحمي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الطاق ـ ـ ـ ـ ــة واملع ـ ـ ـ ـ ــادن
-45-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية لقانون التعدين
املــادة ( ) ١
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )71من الالئحة التنفيذية لقانون التعدين ،الن�ص الآتي:
املــادة ( ) 71
ال يجوز للمرخ�ص له التنازل عن ترخي�ص اال�ستغالل ال�صادر له �إلى الغري �أو عن احلقوق
وااللتزامات النا�شئة عنه �إال مبوافقة الوزارة الكتابية وفق ال�شروط الآتية:
 - ١تقدمي طلب بذلك للوزارة.
� - ٢أن يكون املتنازل �إليه م�ؤ�س�سة �أو �شركة م�سجلة فـي �سلطنة عمان ،ولها �سجل
جتاري خا�ص بن�شاط التعدين.
 - ٣تقدمي ما يثبت وفاء مقدم طلب التنازل واملتنازل �إليه بكافة التزاماتهما
املالية املت�صلة بالرتخي�ص جتاه وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
� - ٤أال ي�سبق ملقدم طلب التنازل واملتنازل �إليه ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص
عليها فـي قانون الرثوة املعدنية با�سمه �أو حل�سابه �أو با�ستعمال �إحدى و�سائله،
ما مل يتم الت�صالح فـي �ش�أنها وفقا لأحكام قانون الرثوة املعدنية.
 - ٥عدم وجود منازعات ق�ضائية مرتبطة باحلقوق وااللتزامات حمل التنازل.
� - ٦أن يكون الطلب عن كامل م�ساحة الرتخي�ص.
 - ٧انق�ضاء مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر من ميعاد �سداد املرخ�ص له لأول �إتاوة
للوزارة.
 - ٨دفع املتنازل �إليه الإتاوة امل�ستحقة عن املخزون غري امل�ستغل والذي مت ا�ستخراجه
من موقع الرتخي�ص� ،أو الناجت من عملية املعاجلة والت�صنيع.
 - ٩توافر الكفاءة الفنية واملالءة املالية لدى املتنازل �إليه ،لتنفيذ الربنامج التعديني
املعتمد.
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� - ١٠أن تقت�صر مدة التنازل على املدة املتبقية من الرتخي�ص.
� - ١١سداد املتنازل �إليه  -فـي حال موافقة الوزارة املبدئية  -ر�سوم املوافقة على الطلب
بواقع ( )%1واحد باملائة من القيمة احلالية ملخزون اخلام غري امل�ستخرج من
موقع الرتخي�ص ح�سب الربنامج التعديني املعتمد.
 - ١٢تقدمي املتنازل �إليه ال�ضمان املايل املقرر.
� - ١٣سداد ر�سم درا�سة الطلب قدره ( )100مائة ريال عماين.
� - ١٤سداد الر�سوم مقابل �إ�صدار �شهادة الرتخي�ص للمتنازل �إليه املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 2
ت�ضاف مواد جديدة �إلى الالئحة التنفيذية لقانون التعدين ،ن�صها الآتي:
املــادة ( 71مكررا )1
يجب �أن ي�شتمل طلب احل�صول على موافقة الوزارة على التنازل عن ترخي�ص اال�ستغالل،
على البيانات وامل�ستندات الآتية:
 - ١ن�سخة من الرتخي�ص �ساري املفعول.
 - ٢ن�سخة من ال�سجل التجاري للمرخ�ص له وللمتنازل �إليه.
 - ٣ما يفيد اخلربة الفنية للمتنازل �إليه فـي جمال التعدين.
 - ٤ن�سخة من احل�سابات املالية للمتنازل �إليه مدققة قانونيا من مدقق مايل
معتمد ملدة ال تقل عن (� )٢سنتني� ،أو تقدمي �ضمان مايل بقيمة ال تقل عن ()%٣٠
ثالثني باملائة من تكلفة الأعمال التعدينية املعتمدة من الوزارة ملدة ال تقل عن
( )12اثني ع�شر �شهرا.
 - ٥ن�سخة من م�ستند جرد لكميات املخزون امل�ستخرجة ،وغري امل�ستغلة� ،إن وجدت.
 - ٦تعهد املتنازل �إليه ب�أداء االلتزامات النا�شئة عن الرتخي�ص وا�ستكمال كافة
الأعمال املن�صو�ص عليها فـي الربنامج التعديني املعتمد من الوزارة ،وفـي حال
عدم وجود برنامج تعديني معتمد يقدم برناجما تعدينيا مت�ضمنا درا�سة تقييم
املخزون غري امل�ستخرج ،مع تعهده ب�صحة البيانات الواردة فـي تلك الدرا�سة.
� - ٧إي�صال دفع الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب املن�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة.
� - ٨أي بيانات وم�ستندات �أخرى حتددها الوزارة.
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ويعد تاريخ ا�ستيفاء تقدمي جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،هو تاريخ ت�سلم الطلب.
ويجوز للوزارة املوافقة على الطلب �أو رف�ضه خالل مدة ال تتجاوز ( )45خم�سة و�أربعني
يوم عمل من تاريخ ت�سلم الطلب ،على �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا ،ويعد م�ضي تلك
املدة دون رد موافقة على الطلب ،ما مل يتم �إخطار مقدمه بتمديد تلك املدة.
املــادة ( 71مكررا )2
يجوز للمرخ�ص له باال�ستغالل التعاقد من الباطن مع الغري ،على �أن يقدم طلبا بذلك
�إلى الوزارة وي�شرتط للح�صول على موافقة الوزارة الآتي:
� - 1أال تتعار�ض م�سودة اتفاقية التعاقد من الباطن بني املتعاقدين مع قانون
الرثوة املعدنية وغريه من القوانني والقرارات املعمول بها ،و�أن ت�ؤكد �أحكامها
على االلتزام بكافة �شروط الرتخي�ص.
� - 2أال تزيد مدة االتفاقية بني املرخ�ص له واملتعاقد معه على مدة الرتخي�ص
املتبقية.
� - 3أن يقت�صر التعاقد على الأعمال الفنية والت�شغيلية املتعلقة با�ستخراج اخلامات
ومعاجلتها ،وتكون العمليات املالية والإدارية املتعلقة بالرتخي�ص وكافة
التزامات وحقوق الرتخي�ص من م�س�ؤوليات املرخ�ص له ،وال يجوز نقلها �إلى
املتعاقد معه.
� - 4أن يكون مقابل التعاقد مبلغ مقطوع ومعلوم ي�ؤديه املرخ�ص له �إلى املتعاقد
معه.
� - 5أن يلتزم املتعاقد معه مبتطلبات الأمن وال�صحــة وال�سالم ــة والبيئـ ــة عن ــد
تنفيذه لعمليات التعدين.
 - 6ت�ضمــني م�ســودة اتفاقيــة التعاقــد مــن الباطــن الن�ص على �أنه فـي حال وقف
�أو �إلغاء �أو انق�ضاء الرتخي�ص لأي من الأ�سباب املن�صو�ص عليها فـي قانون
الرثوة املعدنية ف�إن ذلك ميتد �إلى االتفاقية و�أطرافها.
� - 7سداد الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب بقيمة ( )100مائة ريال عماين.
� - ٨أال يبد أ� العمل باالتفاقية �إال بعد �إ�صدار املوافقة النهائية من الوزارة.
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املــادة ( 71مكررا )٣
يجب �أن يرفق بطلب احل�صول على موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغري،
البيانات وامل�ستندات الآتية:
 - ١ن�سخة من الرتخي�ص �ساري املفعول.
 - ٢ن�سخة من ال�سجل التجاري للمتعاقد معه.
 - ٣م�سودة االتفاقية املزمع توقيعها بني املرخ�ص له واملتعاقد معه.
 - ٤ن�سخة من اخلربة الفنية واملالءة املالية للمتعاقد معه.
� - ٥إي�صال دفع الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب املن�صو�ص عليه فـي هذه الالئحة.
� - ٦أي بيانات وم�ستندات �أخرى حتددها الوزارة.
ويعد تاريخ ا�ستيفاء تقدمي جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،هو تاريخ ت�سلم الطلب.
املــادة ( 71مكررا )٤
عل ــى الــوزارة الب ــت فـ ــي طلــب احل�صــول علــى موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن
مع الغري خالل مدة ال تتجاوز ( )45خم�سة و�أربعني يوم عمل من تاريخ ت�سلم الطلب،
وفـي حالة الرف�ض يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا ،ويعد م�ضي تلك املدة دون رد
موافقة على الطلب ،ما مل يتم �إخطار مقدمه بتمديد تلك املدة.
وفـي جميع الأحوال ،يجب على املرخ�ص له باال�ستغالل �سداد ر�سم املوافقة على الطلب
قدره ( 250ر.ع) مائتان وخم�سون رياال عمانيا فـي مدة �أق�صاها ( )10ع�شرة �أيام عمل
من تاريخ �إخطاره بقبول الطلب� ،أو من تاريخ انق�ضاء مدة درا�سة الطلب دون البت فيه
من الوزارة ،و�إال اعترب الطلب ك�أن مل يكن.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137559 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تعطــري اجلــو ،م�ستح�ضــرات ق�صــر الأقم�شــة (لغ�سيل املالب�س) ،كيماويات
لتن�صيع الألوان �أي غرا�ض املنزلية (للغ�سيل) ،قطع من �صابون الزينة ،كيماويات لتن�صيع
الألوان الأغرا�ض املنزلية (غ�سيل وكي) ،ملينات للأقم�شة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي،
قا�صر للغ�سيل والكي� ،سوائل مانعة لالنزالق للأر�ضيات �سوائل مانعة لالنزالق للأر�ضيات،
�صابون ،منعمات للأقم�شة (ت�ستخدم للغ�سيل)� ،سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة اليا�سمني ل�صناعة املنظفات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/12 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138168 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع علب الكرتون� ،صناديق� ،شنط مطوية �أو مفردة من الورق �أو من الورق املقوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مربع اخلليج للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144552 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم ،التدريب ،الرتفـيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عم ــان للأبحــار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149153 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع رخام ،بالط غري معدين للمباين ،جرانيت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة االعتماد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151828 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�سيارات اجلديدة وت�سهيالت البيع ،اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النفوذ العاملية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152059 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ف�ضل بن كرمي و�أوالده للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152198 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد التغليف البال�ستيكية ،مواد تعبئة وتغليف بال�ستيكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نربا�س اجلنوب �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153119 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رزم من ورق ال�سجائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطموح املتطور احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153511 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إعمار ال�شمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153854 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملح� ،سكر� ،أرز ،كت�شاب �صل�صة ،مايونيز ،طحني قمح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سوق الكبري الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153926 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برج حلبان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154060 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنت احلب�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154065 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بحرية ال�شوكوالتة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154066 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأدوات ال�صحية ومتديداتها ،البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للرثيات والنجف وال�سلع امل�ستخدمة فـي الإ�ضاءة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املكتومي للإنارة والأدوات ال�صحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154069 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر (ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء) ،كرميات تبيي�ض
الب�شرة (ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء) ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة
(ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هالة ال�شم�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154070 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف وتلميع ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع معامل الأر�ض الطيبة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154085 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غدير اخلري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154093 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شياالت للمالب�س ،واقيات مالب�س� ،صدارات مالب�س داخلية ،مالب�س كتانية� ،أحزمة
مالب�س ،مالب�س ،فرو مالب�س ،قم�صان م�سرولة مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق،
مالب�س جاهزة� ،أغطية للأذنني مالب�س ،بنطلونات ق�صرية مالب�س ،مالب�س خارجية،
جالبيات مالب�س ،عباءات ن�سائية ،مالب�س تقليدية ،مالب�س داخلية كتانية ،مالب�س
حتتوي على مواد للتنحيف ،مالب�س مطرزة� ،أحذية ذات اربطة� ،أحذية لل�شاطئ� ،أحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهاج�س للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154094 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات عر�ض عامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلقي�س الكحالية لريادة الأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154098 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حالوة طحينية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املتخ�ص�صة للأغذية املتكاملة (املنطقة احلرة ب�صاللة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154099 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات طعام ب�شكل �أ�سا�سي) ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية
(�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب
امل�ستهلك (�شواء اللحوم) ،خدمات املطاعم (املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شبكة امل�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154110 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم اللوت�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154157 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني ،التدريب العملي عر�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وردة �صحراء العرب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154176 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمــات الفن ــادق ،خدمــات املطاعم ،خدمــات مطاعم اخلدمـ ــة الذاتي ــة ،خدمــات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سدرة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154225 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف وتلميع ال�سيارات ،تبديل زيوت املركبات� ،إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات ،تركيب
و�إ�صالح زينة واك�س�سوارات املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفخم للأعمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154232 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صريفة ،ال�صرافة ،حتويل الأموال �إلكرتونيا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتحدون ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154235 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ج�سور الباطنة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154266 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني (حمالت البقالة وال�سوبر ماركت واملجمعات التجارية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن اجلملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154267 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ل�ؤل�ؤة املوج املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154268 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفكرة الدولية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154269 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات فنيي الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزاهر احلديثة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154284 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أملنيوم� ،أعمدة معدنية ،مواد ت�سليح معدنية للخر�سانة� ،ألواح حديدية ،حديد كرومي،
خامات كروم ،مواد معدنية لل�سكك احلديدية ،حاويات معدنية للتخزين والنقل� ،أ�سالك
حديدية ،حديد �صب غري م�شكل �أو �شبه م�شكل ،خامات حديدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط الرائدة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154287 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ستوديو ت�صوير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوثاق للأعمال الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154288 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع اخلبز ومنتجاته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القبعة الزرقاء الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154289 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (الأ�سواق املركزية وما �شابهها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمز ال�سمو الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154290 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات العناية باجلمال ،العناية ب�أظافر اليدين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللمعة املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154294 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات عر�ض عامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املخطط لال�ستثمارات الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154296 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خامات حديدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط ل�صهر احلديد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154299 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد بناء معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�سقط الرائدة للإن�شاء والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154302 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة (البيع بالتجزئة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أزياء احلوريات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/12 :

-72-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154306 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج اجلزيرة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154310 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات كحولية (البيع بالتجزئة للم�شروبات الروحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إنفنيتي �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154344 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم معكرونة
�أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد الدقم ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154350 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ابن م�سكني العمريي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154351 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شيماء للأعمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154352 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألواح للأر�ضيات� ،ش�ست �صخر بركاين ،جرانيت ،ح�صى ،حجر رملي للبناء ،رخام ،حجارة
للر�صف ،رخام �سماقي احلجر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�سقط الرائدة للرخام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154357 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مناء ال�صاروج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154359 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ثمار اجلوز فواكه� ،شوفان ،توت ،فواكه طازجة� ،شمندر طازج ،فطر طازج ،ليمون ،طازج،
جوز الهند ،خ�ضراوات طازجة ،كو�سا طازجة ،بقول طازجة ،قمح ،فواكه طازجة ،بندق،
ب�صل طازج ،زيتون طازج ،برتقال طازج ،كراث ،طازجة ،بازالء طازجة ،بطاطا طازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه حممد اخلرو�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154363 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعمدة للإعالنات غري معدنية� ،صفائح ال�سقوف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفجر ال�سامر للأعمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154368 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خمي�س احلرتو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154369 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل بال�سيارات ،تغليف ال�سلع ،ت�سليم الب�ضائع ،النقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة املن�صورة الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154373 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سوق جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة البحر الأزرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154384 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تثمني العقــارات� ،إدارة العقــارات ،التقييم املايل الت�أم ــني والأعمـ ــال امل�صرفـي ــة والعقارات،
خدمات وكاالت العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة القوم للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154385 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تزيني الطعام ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم
وا�شوكو ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكيان العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154408 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم لتقدمي الأطعمة وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أكليل اليا�سمني للم�شاريع املميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154415 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت وبناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القيادة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154420 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح القوارب ،هياكل ال�سفن� ،صواري لل�سفن� ،سفن ،مراوح دا�سرات ,لل�سفن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قو�س البحرية واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154421 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سمك الأن�شوفة غري احلي ،م�ستح�ضرات لإعداد مرق اللحم� ،شوربات ،خ�ضراوات مطبوخة،
زيوت للطعام� ،شرائح �سمك طرية فـيليه� ،سمك غري حي ،هالم حلوم� ،سمك ف�سيخ ،حلوم
دواجن غري حية ،منتجات غذائية من ال�سمك ،جمربي غري حي ،بي�ض �صالح للأكل،
رقائق بطاطا ،هري�س تفاح� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم �أو�سان للماكوالت اليمنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154422 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملمع ن�شوي للغ�سيل والكي ،طالء ال�شفاة� ،أقنعة جتميلية ،كرميات تبيي�ض الب�شرة،
م�ستح�ضرات ق�صر اجللد املدبوغ ،خ�شب معطر ،غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية ،ملمع
�أظافر ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل،
مزيالت البقع ،كرميات جتميلية� ،صودا الغ�سيل للتنظيف ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج،
منظفات �أ�سنان ،بخور ،مكياج ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات التنظيف ،م�ستح�ضرات
ق�صر الأقم�شة لغ�سيل املالب�س ،مواد تواليت� ،سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات� ،شامبو،
عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،مراهم الغرا�ض التجميل ،م�ساحيق مكياج،
م�ستح�ضرات حالقة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار ال�صفاء للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154424 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل اجلديدي وحممد �سليم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154425 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة االختيار العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154426 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قمة الأركان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154427 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب (املقاهي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيت الكبري املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154428 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،ت�أجري �أماكن االقامة امل�ؤقتة ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثقة الدولية للتموين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154435 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متور� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امللكي للتمور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154436 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة الكامل احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154437 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شم�س ال�ساطعة للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154441 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات ت�سريح ال�شعر ،امل�ساعدة الطبية ،العناية ب�أظافر
اليدين ،الو�شم ،خدمات احلمامات البخارية� ،إزالة ال�شعر بال�شمع ،ثقب اجل�سد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البا�شق املتحدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154442 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية ،كعك ،حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سمو الأمرية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154451 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم ال�صناعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأول للت�صميم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154452 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أبحاث طبية (مكاتب التن�سيق الطبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شفاء الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154455 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال
ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج احلا�سوب ،ان�شاء
و�صيانة املواقع على �شبكة الأنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع الأنرتنت ،حتميل برامج
حا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،خدمات الوقاية من الفـريو�سات
احلا�سوبية ،توفـري �أجهزة بحث فـي الأنرتنت ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع
الإنرتنت ،الربجميات كخدمات  ،SaaSاال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،ن�سخ
احتياطية للبيانات خارج املوقع ،تخزين �إلكرتوين للبيانات ،توفـري معلومات عن
التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت ،احلو�سبة ال�سحابية،
جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي
جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،اال�ست�شارات فـي
جمال الأمن املعلوماتي ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن الأعطال� ،إن�شاء وت�صميم
فهر�س للمعلومات على موقع �إلكرتوين ل�صالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات،
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خدمات اال�ست�شارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن
البيانات ،خدمات ت�شفـري البيانات ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن نفاذ �أو اخرتاق
للبيانات بدون ت�صريح ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،من�صات تكنولوجيا
املعلومات كخدمات  ،PaaSتطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر ،ت�صميم بطاقة عمل،
خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية ،خدمات
م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول واحد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع فـي�صل اجلابري املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154456 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تربية الأحياء املائية (بيع �أ�سماك الزينة واحليوانات الأليفة وم�ستلزماتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العامل املائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154459 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برادات بقالة بيع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموع احلوقني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154460 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فندق �صاللة الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154462 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سرايا للت�صميم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154463 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب معدات املطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايقونات م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154464 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل ،اال�شراف على ان�شاء املباين ،معاجلة املباين ملنع الرطوبة،
االن�شاء ،ان�شاء املوانئ� ،إ�ست�شارات �إن�شائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ الفتح للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154465 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت ،النقل بال�صنادل ،النقل بعربات اجلر
�أو الدفع ،ت�سليم الطرود ،تغليف ال�سلع ،تنظيم رحالت بحرية ،تفريغ احلمولة ،ت�سليم
الب�ضائع ،النقل النهري ،نقل الأثاث ،نقل ركاب ،النقل بالرتام ،دفع �أجرة ال�شحن فـي
ميناء الو�صول ،النقل البحري ،نقل وتخزين النفايات ،تخزين القوارب ،خدمات النقل نقل
الر�سائل �أو الب�ضائع ،معلومات التخزين ،ت�أجري بدالت الغو�ص ،ت�أجري حاويات التخزين،
احلجز للنقل ،تغليف الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،ت�سليم ال�صحف ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب
الربيدي ،التخزين املادي للبيانات �أو امل�ستندات املحفوظة �إلكرتونيا ،ت�سليم الزهور ،ختم
الربيد ،خدمات التعبئة ،النقل اللوجي�ستي ،خدمات تغليف الهدايا ،تخزين الأمتعة،
ترتيب خدمات نقل الركاب للآخرين عرب تطبيق عرب الأنرتنت ،ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر
ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج ،خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النمر ال�سريع للمقاوالت واخلدمات
اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154467 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العلو للم�شاريع الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154469 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد الإبداع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154474 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم ال�صناعي ،الهند�سة ،الربجميات كخدمات  ،SaaSاال�ست�شارة فـي تكنولوجيا
املعلومات ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات  ،PaaSت�صميم برامج حا�سوبية ،ت�صميم
�أنظمة حا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيانات للتقنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154483 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون
و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات،
خدمات الطهاة ال�شخ�صية (�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق
والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة رميان املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154484 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القواعد الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154511 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�سترياد وت�صدير ،مكاتب �إدارية ،وكاالت جتارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوابة الزرقاء للأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154564 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ،حتديث برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب،
ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية ،خدمات الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية،
توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة املجد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154599 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر (حالقة ال�شعر والعناية بالب�شرة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الرباق الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154603 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات ،مياه معدنية م�شروبات ،مياه معدنية للموائد ،مياه غازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة امل�شاريع املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154604 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع جوارب طويلة� ،أردية �سروالية ،قبعات �أغطية للر�أ�س� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية
ن�صفـية ،واقيات مالب�س� ،شياالت للمالب�س� ،صدارات مالب�س داخلية ،مالب�س كتانية،
بران�س مالب�س� ،شاالت ،جوارب ق�صرية ،مالب�س ،مالب�س جاهزة ،بنطلونات ،مالب�س
خارجية� ،أو�شحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رتيبة املت�ألقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154607 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منارة ال�سيفه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154609 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صوير الفوتوغرافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع عائ�شة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154616 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليم املو�سيقى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فنار فن�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154618 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال� ،إدارة امللفات املربجمة ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
احلا�سوب ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،توفـري معلومات
الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات
وبائعيها ،ت�صميم مواد دعائية ،خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية� ،إنتاج برامج
الت�سوق عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العهد املبارك للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154620 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املطاعم الآ�سيوية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154623 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة برامج حا�سوب ،ان�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الأنرتنت للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنظمة التحكم املتقدمة واالت�صاالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154628 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�شق ال�شرق الأو�سط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154630 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أ�صداف الظاهرة التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154651 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اليو�سف الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154677 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالة بناء الأج�سام� ،صالة ريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دو �شمبيه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154680 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر (ق�ص وت�صفـيف ال�شعر واحلالقة للرجال).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوالد حممود احلجري للخدمات ال�سريعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154681 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جياند للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154699 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التوا�صل الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155010 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الطني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وزارة الرتاث وال�سياحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155062 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حفر الآبار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سقيا الأ�ستقامة العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم129710 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فخر الغد للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/6/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150578 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاج املباين (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزجاج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مقاطع للأعمال �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142918 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطاقة املوحدة للأ�ستثمارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141823 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سيارات ذات حمرك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطاقة املوحدة لال�ستثمارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153857 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أواين طهي كهربائية بيع �أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء بيع هياكل معدنية للأفران بيع
�أفران للخبازين ،حمم�صات بن� ،أجهزة ت�سخني� ،أجهزة تلقيم للأفران ،مراجل ت�سخني،
�أجهزة تكييف الهواء� ،أدوات ت�سخني الغراء ،جممدات� ،أفران ،حمم�صات فواكه� ،ألواح
�ساخنة ،حمم�صات خبز ،حلقات طهي ،طناجر �ضغط كهربائية ،مداخن ملراجل الت�سخني،
مقايل عميقة كهربائية� ،أفران �شم�سية ،برادات� ،آالت كهربائية ل�صنع حليب ال�صويا،
كب�سوالت القهوة ،فارغة ،القهوة الكهربائية ،اجلرات الكهربائية للم�شروبات� ،أفران الهواء
ال�ساخن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع هالل املوالح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151233 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة ،ب�سكويت ،دقيق للطعام ،طحني قمح ،خل ،كت�شاب �صل�صة� ،شربات مثلجات،
ثوم مفروم بهار ،كرو�سان (نوع من املعجنات بوظة حممدة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ن�ضال الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137006 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلط ال�سامي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم101996 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات املتعلقة بال�سفر وال�سياحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �صفـية الهنائي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2016/4/13:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم124671 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليايل الرثمد املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152507 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال بلكون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145427 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،ت�سيري الن�شاط التجاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153046 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املفرو�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دانة اخلبة املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147431 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة مواد البناء وال�سرياميك .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مل�سات تنعم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149462 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة(�أجهزة و�أدوات علمية ،وبحرية ،وم�سحية ،وت�صويرية ،و�سينمائية،
وب�صرية ،ووزن ،وقيا�س ،و�إ�شارات ،وفح�ص (�إ�شراف) ،و�أجهزة و�أدوات تعليمية لإنقاذ
الأرواح� ،أجهزة و�أدوات لتو�صيل الكهرباء �أو تبديلها �أو حتويلها �أو جتميعها �أو تنظيمها �أو
التحكم فـيها ،جهاز لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور �أو نقلها �أو �إعادة �إنتاجها ،ناقالت البيانات
املغناطي�سية ،و�أقرا�ص الت�سجيل ،الأقرا�ص امل�ضغوطة و�أقرا�ص مدجمة وو�سائط الت�سجيل
الرقمية الأخرى� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية� ،أجهزة ت�سجيل النقد
و�آالت احل�ساب ومعدات معاجلة البيانات و�أجهزة الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر ،جهاز
�إطفاء ،تطبيقات برامج الكمبيوتر ،ميكن تنزيلها ،برامج الكمبيوتر امل�سجلة ،من�صات
برامج الكمبيوتر ،امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد�/شركة �سنغافورية خا�صة
حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة ,048542-
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/22 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150146 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت حفر (�آالت حفر� ،أجهزة حفر (عائمة �أو غري عائمة)� ،أجهزة تثبيت العدد الآلية ،عدد
(�أجزاء �آالت)� ،صمامات (�أجزاء �آالت)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي فـيلبو�س كمبني �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 12450 :طريق كوتن ،هيو�سنت ،تك�سا�س  ،77066الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/17 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150147 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صمامات غري معدنية بخالف �أجزاء الآالت(�صمامات غري معدنية بخالف �أجزاء الآالت،
خوابري غري معدنية ،مقاب�ض غري معدنية للأدوات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي فـيلبو�س كمبني �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 12450 :طريق كوتن ،هيو�سنت ،تك�سا�س  ،77066الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/17 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150564 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نظارة طبية ،نظارة �شم�سية ،عد�سات النظارات والنظارات ال�شم�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س  ,ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150565 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ساعات ،جموهرات� ،صناديق االك�س�سوارات واملجوهرات� ،صناديق لتنظيم املجوهرات ,
�أ�شرطة ال�ساعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س  ,ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150566 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقائب حمل جلميع الأغرا�ض  ،حمافظ .احلقائب الن�سائية ال�صغرية بدون مقاب�ض
حقائب الظهر� .أكيا�س ال�شاطئ علب الزينة وم�ستح�ضرات التجميل التى يتم بيعها فارغة
حقائب اليد .حامالت املفاتيح وبطاقات العمل  ،مظالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س  ,ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150568 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اك�س�سوارات ال�شعر ومزينات ال�شعر ،حتديدا ،الأ�شرطة املطاطية لل�شعر وحامالت ذيل
احل�صان ،ربطات ال�شعر ،ع�صبات ال�شعر املرنة ،دبابي�س لل�شعر ،وحلي ال�شعر ،و�أربطة ال�شعر،
م�شابك تثبيت ال�شعر� ،أعواد ربط ال�شعر� ،شرائط ربط لل�شعر ،ربطات ال�شعر الدائرية،
دبابي�س تثبيت ال�شعر الرفـيعة ،م�شابك خملبية ،م�شابك الكب�س  ،جمعدات ال�شعر ،مالقط
ال�شعر ،ال�شعر امل�ستعار ،م�شابك ال�شعر ،و�أم�شاط لال�ستخدام كزينة لل�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س  ,ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150569 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة والتجزئة عرب الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س  ,ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150971 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نظارات �شم�سية(نظارات ،نظارات �شم�سية� :أطر للنظارات ،علب للنظارات� ،أقم�شة النظارات
ك�إك�س�سوارات للنظارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيكول كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ،12-32-1 :هيغا�شي� ،شيبويا-كو ،طوكيو  0011-150اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/١٣ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151576 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إر�سال الر�سائل(�إر�سال الربقيات ،خدمات وكاالت الأنباء ،البث
الال�سلكي ،البث التلفزيوين الكبلي� ،إر�سال الر�سائل ،االت�صاالت
عن طريق الهواتف املحمولة ،االت�صاالت عن طريق حمطات
الكمبيوتر ،نقل الر�سائل وال�صور مب�ساعدة الكمبيوتر� ،إر�سال الربيد الإلكرتوين� ،إر�سال
الفاك�س ،توفـري املعلومات فـي جمال االت�صاالت ،ت�أجري جهاز �إر�سال الر�سائل ،ت�أجري �أجهزة
املودم ،ت�أجري معدات االت�صاالت ،البث عرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات لوحة الإعالنات
الإلكرتونية) خدمات االت�صاالت(توفـري ات�صاالت تت�صل �سلكيا وال�سلكيا ب�شبكة كمبيوتر
عاملية ،توجيه االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وخدمات التو�صيل ،خدمات امل�ؤمترات عن
بعد ،توفـري و�صول امل�ستخدم �إلى �شبكات الكمبيوتر العاملية ،ت�أجري وقت الو�صول �إلى
�شبكات الكمبيوتر العاملية ،توفـري قنوات ات�صاالت خلدمات الت�سوق عن بعد ،توفـري غرف
الدرد�شة على الإنرتنت ،توفـري الو�صول �إلى قواعد البيانات ،خدمات الربيد ال�صوتي،
�إر�سال بطاقات املعايدة عرب الإنرتنت ،نقل امللفات الرقمية ،خدمات ت�صوير الفـيديو فـي
امل�ؤمترات ،توفـري املنتديات عرب الإنرتنت ،بث البيانات ،ات�صاالت الراديو ،نقل الفـيديو
عند الطلب ،نقل البودكا�ست).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شانغهاي �سبي�سكوم �ساتياليت تكنولوجي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  502-2بلوك  ،6منرب 1158 .جيوتينغ زهونغك�سني رود ،جيوتينغ
تاون� ،سونغجيانغ دي�سرتيكت� ،شانغهاي ،201612 ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151577 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إر�سال الر�سائل(�إر�سال الربقيات ،خدمات وكاالت الأنباء ،البث الال�سلكي ،البث التلفزيوين
الكبلي� ،إر�سال الر�سائل ،االت�صاالت عن طريق الهواتف املحمولة ،االت�صاالت عن طريق
حمطات الكمبيوتر ،نقل الر�سائل وال�صور مب�ساعدة الكمبيوتر� ،إر�سال الربيد الإلكرتوين،
�إر�سال الفاك�س ،توفـري املعلومات فـي جمال االت�صاالت ،ت�أجري جهاز �إر�سال الر�سائل،
ت�أجري �أجهزة املودم ،ت�أجري معدات االت�صاالت ،البث عرب الأقمار ال�صناعية ،خدمات
لوحة الإعالنات الإلكرتونية )خدمات االت�صاالت( توفـري ات�صاالت تت�صل �سلكيا وال�سلكيا
ب�شبكة كمبيوتر عاملية ،توجيه االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وخدمات التو�صيل ،خدمات
امل�ؤمترات عن بعد ،توفـري و�صول امل�ستخدم �إلى �شبكات الكمبيوتر العاملية ،ت�أجري وقت
الو�صول �إلى �شبكات الكمبيوتر العاملية ،توفـري قنوات ات�صاالت خلدمات الت�سوق عن بعد،
توفـري غرف الدرد�شة على الإنرتنت ،توفـري الو�صول �إلى قواعد البيانات ،خدمات الربيد
ال�صوتي� ،إر�سال بطاقات املعايدة عرب الإنرتنت ،نقل امللفات الرقمية ،خدمات ت�صوير
الفـيديو فـي امل�ؤمترات ،توفـري املنتديات عرب الإنرتنت ،بث البيانات ،ات�صاالت الراديو،
نقل الفـيديو عند الطلب ،نقل البودكا�ست).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شانغهاي �سبي�سكوم �ساتياليت تكنولوجي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  502-2بلوك  ،6منرب 1158 .جيوتينغ زهونغك�سني رود ،جيوتينغ
تاون� ،سونغجيانغ دي�سرتيكت� ،شانغهاي ،201612 ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٣ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151789 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات(خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة
وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات البيع باجلملة والتجزئة والإنرتنت
فـيما يتعلق بالأحذية ،مالب�س جاهزة ،املالب�س ،مالب�س ،جلدية� ،أحزمة جلدية� ،أغطية
الر�أ�س واحلقائب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريزا �إنرتنا�شونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 6/14 :سيفـيل الينز ،كانبور  ،208001 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/١/١٢ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152051 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية(خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية ،اخلدمات امل�صرفـية
عرب الإنرتنت ،حتويل الأموال الإلكرتوين ،قرو�ض(متويل) اخلدمات امل�صرفـية� ،سم�سرة
الت�أمني ،ال�سم�سرة العقارية ،خدمات ال�ضمان ،الو�صاية ،القرو�ض ب�ضمان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،501913 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٢٣ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152187 :
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� :شركة عوار�ض للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 22016 :ر.ب ،11495 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/٢٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152251 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي(اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�صميم املتعلق بها ،خدمات
التحليل والبحث ال�صناعي ،ت�صميم وتطوير �أجهزة وبرامج الكمبيوتر ،خدمة مزود
التطبيقات ( ،)APSوت�ضمن توفـري وا�ست�ضافة و�إدارة وتطوير و�صيانة التطبيقات
والربامج ومواقع الويب وقواعد البيانات فـي جماالت االت�صال الال�سلكي والو�صول �إلى
املعلومات املتنقلة ،و�إدارة البيانات عن بعد للت�سليم الال�سلكي للمحتوى �إلى جهاز حممول
باليد �أجهزة الكمبيوتر ،و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة والأجهزة الإلكرتونية املحمولة،
توفـري الربامج والتطبيقات لال�ستخدام امل�ؤقت غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت
من �أجل املرا�سلة الفورية وبروتوكول ال�صوت عرب الإنرتنت ( )VOIPوم�ؤمترات
الفـيديو وامل�ؤمترات ال�صوتية ،خدمات الكمبيوتر ،وت�ضمن �إن�شاء جمتمع عرب الإنرتنت
للم�ستخدمني امل�سجلني لالنخراط فـي ال�شبكات االجتماعية ،خدمات الكمبيوتر،
وت�ضمن �إن�شاء جمتمعات افرتا�ضية للم�ستخدمني للم�شاركة فـي املناق�شات ،واحل�صول
على تعليقات من �أقرانهم ،وامل�شاركة فـي ال�شبكات االجتماعية والتجارية واملجتمعية؛)،
برجمة احلا�سوب(خدمات الكمبيوتر ،وت�ضمن ا�ست�ضافة املرافق الإلكرتونية للآخرين
لإجراء مناق�شات تفاعلية عرب �شبكات االت�صال ،خدمة تويد الربامج والتطبيقات ()ASP
لتمكني �أو ت�سهيل الإن�شاء والتحرير والتحميل والتنزيل والو�صول والعر�ض والن�شر
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وو�ضع العالمات واملدونات والتدفق والربط والتعليق والإ�شارة �إلى امل�شاعر حول �أو التعليق
على �أو الت�ضمني �أو الإر�سال ،وم�شاركة �أو توفـري الو�سائط الإلكرتونية �أو املعلومات
بطريقة �أخرى عرب �شبكات الكمبيوتر واالت�صاالت ،توفـري خدمة �شبكة عرب الإنرتنت
متكن امل�ستخدمني من نقل بيانات الهوية ال�شخ�صية وم�شاركتها بني العديد من املرافق
عرب الإنرتنت ،توفـري املعلومات من الفهار�س وقواعد البيانات القابلة للبحث ،وت�ضمن
الن�صو�ص والوثائق الإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات والو�سائط الإلكرتونية
وال�صور الفوتوغرافـية واملعلومات ال�سمعية والب�صرية ،على �شبكات الكمبيوتر واالت�صاالت،
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لتطبيقات الربامج غري القابلة للتنزيل لل�شبكات االجتماعية،)،
الربجميات كخدمات (,SaaSو�إن�شاء جمتمع افرتا�ضي ،ونقل ال�صوت والفـيديو وال�صور
الفوتوغرافـية والن�صو�ص والر�سومات والبيانات ،توفـري ت�سهيالت عرب الإنرتنت متنح
امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�شاركة ال�صوت والفـيديو وال�صور الفوتوغرافـية
والن�صو�ص والر�سومات والبيانات ،خدمات الت�صوير الرقمي املتعلقة برقمنة ال�صور
وم�سحها �ضوئيا وتقدمي ر�سومات احلا�سوب ،توفـري الربامج التجارية الإلكرتونية الغري
قابلة للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمني ب�إجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب �شبكة
الكمبيوتر العاملية ،خدمات الكمبيوتر ،وباالخ�ص مزود خدمة التطبيقات الذي يتميز
بربنامج واجهة برجمة التطبيقات ( )APIلل�سماح للم�ستخدمني ب�إجراء املعامالت
التجارية الإلكرتونية عرب �شبكة كمبيوتر عاملية ،خدمات الربجميات كخدمة ()SAAS
التي تتميز بربنامج لإر�سال تنبيهات الر�سائل الإلكرتونية ،لإر�سال الطلبات وا�ستقبال
الر�سائل الإلكرتونية ،مما ي�سمح للم�ستخدمني ب�إجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية
وبث وتنزيل حمتوى ال�صوت والفـيديو عرب �شبكة كمبيوتر عاملية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش أ�فـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب
�أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/١/٣٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152607 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تنظيف(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 غري طبي ،عطور وزيوت
عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل غري طبية ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر غري طبي ،منظفات
�أ�سنان غري طبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العاملية للتجارة العامة (�ش .ذ .م .م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،26537 :دبي  -الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/٢/١٣ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152608 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية(م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات
طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة للإ�ستعمال الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع والأطفال،
مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان
و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات
فطريات ومبيدات �أع�شاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العاملية للتجارة العامة (�ش .ذ .م .م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،26537 :دبي  -الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/٢/١٣ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152609 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجائر(ال�سجائر� ،سيجاريلو�س ،ال�سيجار ،والعات للمدخنني ،مربعات الثقاب ،علب
ال�سعوط (ال�شمة) ،تبغ ،ال�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التبخري الفموية للمدخنني ،
املنكهات ،بخالف الزيوت الأ�سا�سية ،للتبغ ،تبغ م�ضغ ،تبغ ال�شي�شة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برمييوم انرتنا�شيونال هولدينج ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ترايدنت ت�شامبريز� ،ص.ب ،146 .رود تاون ،تورتوال ،جزر العذراء
الربيطانية ,146 ,اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٢/١٣ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153399 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري(,الف�أرة )ملحقات الكمبيوتر(عداد اخلطى ،جهاز
املراقبة ،بخالف الأغرا�ض الطبية� ،شا�شات الفـيديو ،الأ�ساور املت�صلة) �أدوات القيا�س(برامج
الكمبيوتر امل�سجلة ،تطبيقات برامج الكمبيوتر ،ميكن تنزيلها ،عد�سات ب�صرية ،لوحات
التبديل ،مر�سالت الإ�شارات الإلكرتونية ،جمموعات الإر�سال )االت�صاالت( �أدوات اختبار
الغاز ،ال�صناديق ال�سوداء)م�سجالت البيانات(حمطات �شا�شة تفاعلية تعمل باللم�س،
الروبوتات ال�شبة للب�شر مع الذكاء اال�صطناعي ،املو�سيقى ورقة �إلكرتونية ،القابلة
للتحميل ،حلقات ذكية ،واجهات ال�صوت ،وحدات امل�ؤثرات الكهربائية والإلكرتونية للآالت
املو�سيقية ،املعادالت )جهاز ال�صوت( حمطات الطق�س الرقمية ،الرقائق ،كا�شفات الأ�شعة
حتت احلمراء� ،سال�سل املفاتيح الإلكرتونية هي جهاز التحكم عن بعد ،رموز الأمان)
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�أجهزة الت�شفـري(قارئات ب�صمات الأ�صابع البيومرتية ،جهاز التعرف على الوجوه ،برنامج
التعرف على الوجوه ،جهاز تبادل هاتفـي �أوتوماتيكي)� ،شا�شات فـيديو(�أجهزة الراديو،
جهاز حتليل الهواء ،مواد لأنابيب الكهرباء) الأ�سالك والكابالت (�شا�شات الفـيديو ،دوائر
متكاملة ،رقائق �إلكرتونية ،كامريات الت�صوير احلراري ،موازين ،املوازين مع �أجهزة
حتليل كتلة اجل�سم ،امل�ساعدين الرقميني ال�شخ�صيني) �أجهزة امل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي
(من�صات برامج الكمبيوتر  ،امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل� ،أجهزة كمبيوتر العميل الرقيقة
قوامي�س �إلكرتونية يدوية؛برنامج �شا�شة توقف الكمبيوتر ،م�سجل �أو قابل للتنزيل،
برامج الكمبيوتر امل�سجلة ،ر�سومات قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة� ،أجهزة كمبيوتر
قابلة للإرتداء ،جهاز ات�صاالت على �شكل جموهرات ،ع�صي �سيلفـي ت�ستخدم كملحقات
للهواتف الذكية ،روبوتات املراقبة الأمنية� ،شا�شات عر�ض الفـيديو التي ميكن ارتدا�ؤها،
عد�سات �سيلفـي ،روبوتات املخترب ،تعليم الروبوتات ،كبالت  ،USBكبالت  USBللهواتف
املحمولة ،التطبيقات القابلة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة ،حاملي الهواتف
املحمولة� ،شا�شات تعمل باللم�س ،جهاز تلفزيون ،املقاب�س الكهربائية ،م�آخذ كهربائية)،
هواتف ذكية(االت�صال الداخلي ،قفل الباب الرقمي� ،إنذار مركزي ،حموالت الطاقة ،امل�شاعر
القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة ،برامج ت�شغيل الكمبيوتر امل�سجلة� ،شا�شات الكري�ستال
ال�سائل ذات ال�شا�شة الكبرية) �شا�شات الكري�ستال ال�سائل(يوميات �إلكرتونية� ،شا�شات
الكري�ستال ال�سائل) �(LCDأقالم �إلكرتونية ،طابعات الفـيديو ،موازين الكرتونية رقمية
حممولة ،الهواتف الذكية املثبتة على املع�صم ،تلفزيونات ال�سيارة� ،أقالم الكمبيوتر ،برامج
كمبيوتر قابلة للتنزيل� ،أقالم �شا�شة تعمل باللم�س ،مقايي�س� ،أجهزة ا�ستقبال التلفزيون)
�أجهزة التلفزيون(�أجهزة توجيه ال�شبكة)� ،أجهزة راديو(الأجهزة والأدوات العلمية
والبحثية واملالحية وامل�ساحية و الأجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي
والأجهزة و�أدوات ال�سمعية الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف)
والتفتي�ش والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لإجراء �أو تبديل �أو حتويل �أو جتميع �أو
تنظيم �أو التحكم فـي توزيع �أو ا�ستخدام الطاقة الكهربائية� ،أجهزة و�أدوات ت�سجيل �أو نقل
�أو �إعادة �إنتاج �أو معاجلة ال�صوت �أو ال�صور �أو البيانات ،الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل،
وبرامج الكمبيوتر ،وو�سائط التخزين والت�سجيل الرقمية �أو التناظرية الفارغة� ،آليات
-123-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

للأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية� ،آالت ت�سجيل النقد ،و�آالت احل�ساب ،ومعدات
معاجلة البيانات ،و�أجهزة الكمبيوتر � ،أجهزة الكمبيوتر� ،أجهزة الكمبيوتر الطرفـية ،بدالت
الغو�ص� ،أقنعة الغوا�صني� ،سدادات الأذن للغوا�صني ،م�شابك �أنف للغوا�صني وال�سباحني،
قفازات للغوا�صني ،جهاز التنف�س لل�سباحة حتت املاء ،جهاز �إطفاء ،نظارات ذكية ،ال�ساعات
الذكية ،الهواتف الذكية� ،أجهزة تعقب الن�شاط التي ميكن ارتدا�ؤها ،حاالت للهواتف
الذكية)� ،أجهزة حا�سوب (�أغطية للهواتف الذكية� ،أفالم واقية تتكيف مع الهواتف الذكية،
ع�صي �سيلفـي ) monopodsاملحمولة باليد( �إطارات ال�صور الرقمية ،امليكروفونات� ،أجزاء
الكمبيوتر� ،أجهزة ذاكرة الكمبيوتر ،بطاقات الدوائر املتكاملة) البطاقات الذكية(�أجهزة
الإر�سال واال�ستقبال ،خزانات ملكربات ال�صوت� ،أجهزة ات�صاالت ال�شبكة� ،أجهزة املودم،
الأكمام لأجهزة الكمبيوتر املحمولة ،بطاريات كهربائية� ،شواحن البطاريات الكهربائية،
�إمدادات الطاقة املحمولة (بطاريات قابلة لإعادة ال�شحن)� ،أجهزة الكمبيوتر اللوحية،
�أغطية لأجهزة الكمبيوتر اللوحي ،تقف مهي�أة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي� ،شا�شات عر�ض
م�سطحة� ،شا�شات م�سطحة مرنة لأجهزة الكمبيوتر� ،أجهزة الكمبيوتر املحمول� ،أجهزة
كمبيوتر حممولة ،حقائب منا�سبة لأجهزة الكمبيوتر املحمولة� ،سماعات الر�أ�س� ،سماعات،
�سماعات الواقع االفرتا�ضي ،م�سجل بيانات ال�سيارات ،قمة جمموعة �صناديق ،مكربات
ال�صوت ،م�شغالت الو�سائط املحمولة ،جهاز نقل ال�صوت ،كامريات الفـيديو ،كامريات)
ت�صوير(لوحات مفاتيح الكمبيوتر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أونر ديفاي�س كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت  ،3401يونيت ايه ،بيلدينغ � ،6شوم ييب �سكاي بارك ،منرب.
 ،8089هونغلي وي�ست رود ،ك�سيانغميهو �سرتيت ،فوتيان دي�سرتيكت،
�شينزهني ،غوانغدونغ  ،518040جمهورية ال�صني ال�شعبية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/١١ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153653 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأرز ،دقيق وم�ستح�ضرات م�صنوعة من احلبوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�ستو هايرب ماركت �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،113713 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1636 :ر.ب132 :
حــــــــق الأولويـــــــة( :رقم الأولوية - 59859974 :تاريخ الأولوية -٢٠٢١/١٠/١٥ :بلد
الأولوية)CN :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153654 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفواكه واخل�ضروات الطازجة ،البذور ،النباتات الطبيعية والزهور ،ال�شتالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�ستو هايرب ماركت �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،113713 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/٣/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1636 :ر.ب 132
حــــــــق الأولويـــــــة( :رقم الأولوية - ٥٩٨٤٠١٩٢ :تاريخ الأولوية -٢٠٢١/١٠/١٥ :بلد
الأولوية)CN :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153800 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سبائك ت�شكيل من معادن نفـي�سة(�سبائك من معادن نفـي�سة ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن
نفـي�سة� ،صناديق من معادن نفـي�سة� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات)،
هياكل جذعية من معادن نفـي�سة ،قالئد �سل�سلية (جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)،
جموهرات جمتزعة� ،أقراط ،متاثيل �صغرية من معادن نفـي�سة ،خيوط ذهبية (جموهرات)،
حلي للقبعات من معادن نفـي�سة� ،سبائك ت�شكيل من معادن نفـي�سة ،عاج (جموهرات) ،حلي
من الكهرمان الأ�سود ،كهرمان �أ�سود غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول ،جموهرات ،جموهرات
من الكهرمان الأ�صفر ،ميداليات كبرية (جموهرات) ،قالئد (جموهرات) ،فلز زيتوين
(�أحجار كرمية) ،حلي للقبعات من معادن نفـي�سة ،حلي (جموهرات) ،حلي من الكهرمان
الأ�سود ،حلي �أحذية من معادن نفـي�سة ،لآلئ (جموهرات) ،دبابي�س (جموهرات) ،معادن
نفـي�سة غري م�شغولة �أو ن�صف م�شغولة� ،أحجار كرمية ،حلي �أحذية من معادن نفـي�سة،
خيوط من معادن نفـي�سة (جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)� ،أ�سلك من معادن
نفـي�سة (جموهرات)� ،أ�شغال فنية من معادن نفـي�سة ،املعادن النفـي�سة وكل خليط منها
واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفـي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة فـي فئات �أخرى،
املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ذهب غالريي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 19541 :جدة  -21445اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٢٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154064 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�ساعات وقطع و�أجزاء ال�ساعات ،حتديدا ال�ساعات� ،ساعات اليد ،مكونات ال�ساعات ومواد
�صناعة ال�ساعات واك�س�سوارات ال�ساعات ومواد �صناعة ال�ساعات غري املت�ضمنة فـي فئات
�أخرى ،ال�ساعات و �أدوات قيا�س الوقت الأخرى� ،أجهزة التوقيت� ،أدوات قيا�س وت�سجيل
الوقت (�ساعات و�صناعة ال�ساعات)� ،سيور ال�ساعات ،ق�شط ل�ساعات اليد� ،أقرا�ص ال�ساعات
الداخلية املرقمة (ال�ساعات و�صناعة ال�ساعات) ،ال�صناديق وعلب العر�ض لل�ساعات
وامل�ستخدمة فـي �صناعة ال�ساعات وللمجوهرات� ،آليات حتريك ال�ساعات وقطعها،
واملجوهرات ،الأحجار الكرمية والأحجار �شبه الكرمية ،املعادن النفـي�سة و�سبائكها ،امل�شابك
(جموهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رولك�س ا�س� .آ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 7-5-3 :رو فران�سويز-دو�ساود ،جنيف� ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154136 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية ،مواد
غذائية مكيفة لال�ستخدام الطبي� ،أغذية للأطفال ،الل�صقات ومواد ال�ضمادات ،مادة لوقف
الأ�سنان� ،شمع الأ�سنان ،املطهرات ،اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات ،مبيدات الفطريات
ومبيدات الأع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إ�س دي �آي �إن �إ�س� .أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/بروفـينكالز ،رقم  08019 ،33بر�شلونة� ,أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٦ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
-127-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154216 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل غري الطبية ،م�ستح�ضرات التجميل والعطور والزيوت الأ�سا�سية.
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�س ،وم�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل
والك�شط و�إزالة الأو�ساخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إ�س دي �آي �إن �إ�س� .أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/بروفـينكالز ،رقم  08019 ،33بر�شلونة� ,أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154219 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل غري الطبية ،م�ستح�ضرات التجميل والعطور والزيوت الأ�سا�سية،
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى لغ�سيل املالب�س ،وم�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل
والك�شط و �إزالة الأو�ساخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إ�س دي �آي �إن �إ�س� .أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/بروفـينكالز ،رقم  08019 ،33بر�شلونة� ,أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154430 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات الهاتف املتحرك ذات ال�صلة بالرعاية ال�صحية القابلة للتنزيل  ،برامج الكمبيوتر
ذات ال�صلة بالرعاية ال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 235 :اي�ست � 42سرتيت ،نيويورك ،نيويورك  ,10017الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154432 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل جلمع البيانات املتعلقة
بالرعاية ال�صحية والأمرا�ض واال�ضطرابات وحتليلها وفح�صها وتوفـريها ومراقبتها
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل واملتعلقة بالرعاية
ال�صحية والأمرا�ض واال�ضطرابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 235 :اي�ست � 42سرتيت ،نيويورك ،نيويورك  ,10017الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154433 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املعلومات الطبية حتديدا توفـري املعلومات املتعلقة بالرعاية ال�صحية والأمرا�ض
واال�ضطرابات ،خدمات املعلومات عرب الإنرتنت  ،حتديدا توفـري موقع على �شبكة الإنرتنت
يتعلق بالرعاية ال�صحية والأمرا�ض واال�ضطرابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 235 :اي�ست � 42سرتيت ،نيويورك ،نيويورك  ,10017الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154471 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمفز �ضوئي مزيل الروائح لال�ستخدام ال�صناعي با�ستخدام حمفز �ضوئي ،عامل مبيد
للجراثيم لال�ستخدام ال�صناعي ،مزيل الروائح لال�ستخدام ال�صناعي ،مواد كيميائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شارب كابو�شيكي كاي�شا ويتاجرون �أي�ضا با�سم �شارب كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :تاكومي -ت�شو� ,ساكاي-كو� ,ساكاي �سيتي ,او�ساكا ,8522-590
اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154490 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم امل�سابقات .تنظيم الأحداث تنظيم الأحداث الثقافـية ،تنظيم الأحداث التعليمية
و�إدارتها  ،تنظيم و�إجراء الأحداث الرتفـيهية  ،تنظيم و�إجراء الفعاليات الرتفـيهية احلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سباير الإمارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة خليفة ,اجلنوب ال�شرقي � :0 45-01أبوظبي �شركة �أبوظبي
لطاقة امل�ستقبل �ش.م.ع بناية م�صدر ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢١ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
حــــــــق الأولويـــــــة( :رقم الأولوية - UK00003712890 :تاريخ الأولوية-٢٠٢١/١٠/٢١ :
بلد الأولويةGB :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154491 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العلوم والتكنولوجيا ،البحوث العلمية ،البحث املتعلق بالتكنولوجيا ،البحث
فـي جمال الطاقة ،البحث فـي جمال النقل ،البحث فـي جمال الدفاع ،البحث فـي جمال
اخلدمات اللوج�ستية ،البحث فـي جمال احلو�سبة الكمومية ،البحث فـي جمال الغذاء،
البحث فـي جمال الزراعة ،البحث فـي جمال الت�شفـري ،البحث فـي جمال الربجميات،
البحث فـي جمال املواد املتقدمة� ،أبحاث �صناعية ،الأبحاث الهند�سية ،الأبحاث
التكنولوجية ،خدمات �أبحاث الكمبيوتر ،خدمات البحث املتعلقة باملنتجات ،البحث املتعلق
بالت�صميم ،البحث املتعلق بحماية البيئة ،اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بحماية البيئة،
البحث والتطوير فـي جمال التكنولوجيا احليوية ،البحث فـي جمال الذكاء اال�صطناعي،
البحث والتطوير لأنظمة الدفاع ال�صاروخي وال�صاروخية املتقدمة ،البحث والتطوير
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لأنظمة الأمان املتقدمة ،البحث والتطوير لأنظمة الأ�سلحة املتقدمة ،البحث وتطوير
التقنيات املتقدمة فـي اجلي�ش ،الف�ضاء ،وجماالت الطريان ،البحث والتطوير فـي جمال
تكنولوجيا املواد املتقدمة ،اخلدمات الهند�سية ،اخلدمات العلمية والتقنية ،حتديدا، :
تطوير تكنولوجيا جديدة للآخرين فـي جمال تكنولوجيا الأ�سلحة املتقدمة ،علوم الدفاع،
تكنولوجيا معاجلة املعلومات وا�ستغاللها ،تكنولوجيا النظم الدقيقة ،التقنيات التكتيكية
املتعلقة بالطريان ،الف�ضاء ،املركبات الربية و�أنظمة الأ�سلحة ،والتقنيات الع�سكرية
والف�ضائية اخلا�صة ،البحث الفني فـي جمال الطريان ،ا�ست�شارات تكنولوجية فـي جمال
هند�سة الف�ضاء ،ت�صميم وتطوير ناقالت املركبات ،ت�صميم معدات لنقل الب�ضائع ،تطوير
تكنولوجيــا جديــدة ،اخلدمــات اال�ست�شاريــة املتعلقــة با�ستخـدام الطاقة ،امل�شاريع التقنية
املتعلقة با�ستخدام الطاقة الطبيعية ،خدمات تقدمي اال�ست�شارات ب�ش�أن �أمن البيانات،
ت�صميم وتطوير برامج �أمن الإنرتنت ،تطوير التكنولوجيا اجلديدة للآخرين ،اخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة باملعلومات ،الربجميات املقدمة كخدمات ،خدمات ت�صميم وتطوير
برجميات احلا�سوب ،تطوير الربجميات لعمليات ال�شبكات الآمنة ،خدمات التطوير
املتعلقــة بحل ــول تطبيق ــات برجمي ــات الكمبيوت ــر ،خدمــات احلو�سبــة الكمومية ،تطوير
منتجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سباير الإمارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة خليفة ,اجلنوب ال�شرقي � :0 45-01أبوظبي �شركة �أبوظبي
لطاقة امل�ستقبل �ش.م.ع بناية م�صدر ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢١ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
حــــــــق الأولويـــــــة( :رقم الأولوية - UK00003712890 :تاريخ الأولوية-٢٠٢١/١٠/٢١ :
بلد الأولويةGB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154495 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري الطبية ،م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة ،حتديدا :مرطبات ب�شرة الوجه ،ومرطبات الب�شرة ،وكرميات الليل ،وكرميات
الوجــه ،وكرميــات العني ،ومرطبات الب�شرة ،ومنظفات الب�شرة ،وم�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة ،وكرمي اليد ،والكرمي امل�ضاد للتجاعيـد ،وم�ضادات ال�شفة غري الطبية ،والت�سمري
وال�شم�س ,م�ستح�ضرات كتلة �أم�صال الوجه غري العالجية عالجات الوجه فـي طبيعة
ما�سكات جتميل الوجه  ،منظفات الوجه ،مرطبات الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ,فلور نيويورك  ,10016الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154496 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضــرات العنايــة بالب�شرة غيــر العالجيــة ،م�ستح�ضرات التجميــل ،م�ستح�ضرات
العناي ــة بالب�ش ــرة ،وهــي :مرطبــات ب�شرة الوجــه ،ومرطبــات الب�شــرة ،وكرميات الليل،
وكرميات الوجه ،وكرميات العني ،ومرطبات الب�شرة ،ومنظفات الب�شرة ،وم�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة ،وكرمي اليد ،والكرمي امل�ضاد للتجاعيد ،وم�ضادات ال�شفة غري الدوائية،
والت�سمري وال�شم�س ،م�ستح�ضرات كتلة �أم�صال الوجه غري العالجية عالجات الوجه فـي
طبيعة ما�سكات جتميل الوجه ،منظفات الوجه ،مرطبات الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ,فلور نيويورك  ,10016الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154500 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري العالجية ،م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة ،وهي :مرطبات ب�شرة الوجه ،ومرطبات الب�شرة ،وكرميات الليل،
وكرميات الوجه ،وكرميات العني ،ومرطبات الب�شرة ،ومنظفات الب�شرة ،وم�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة ،وكرمي اليد ،والكرمي امل�ضاد للتجاعيد ،وم�ضادات ال�شفة غري الدوائية ،
والت�سمري وال�شم�س ،م�ستح�ضرات كتلة �أم�صال الوجه غري العالجية عالجات الوجه فـي
طبيعة ما�سكات جتميل الوجه ،منظفات الوجه ،مرطبات الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ,فلور نيويورك  ,10016الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154503 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري العالجية ،م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة ،وهي :مرطبات ب�شرة الوجه ،ومرطبات الب�شرة ،وكرميات الليل ،وكرميات الوجه ،
وكرميات العني ،ومرطبات الب�شرة ،ومنظفات الب�شرة ،وم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة
وكريــم الي ــد ،والكريــم امل�ضاد للتجاعيــد ،وم�ضــادات ال�شفــة غري الدوائيــة ،والت�سمري
وال�شم�س ،م�ستح�ضرات كتلة �أم�صال الوجه غري العالجية عالجات الوجه فـي طبيعة
ما�سكات جتميل الوجه ،منظفات الوجه ،مرطبات الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ,فلور نيويورك  ,10016الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154504 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري العالجية ،م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة ،وهي :مرطبات ب�شرة الوجه ،ومرطبات الب�شرة ،وكرميات الليل،
وكرميات الوجه ،وكرميات العني ،ومرطبات الب�شرة ،ومنظفات الب�شرة ،وم�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة ،وكرمي اليد  ،والكرمي امل�ضاد للتجاعيد ،وم�ضادات ال�شفة غري الدوائية،
والت�سمري وال�شم�س ,م�ستح�ضرات كتلة �أم�صال الوجه غري العالجية عالجات الوجه فـي
طبيعة ما�سكات جتميل الوجه ،منظفات الوجه ،مرطبات الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ,فلور نيويورك  ,10016الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154505 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة غري العالجية ،م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة ،وهي :مرطبات ب�شرة الوجه ،ومرطبات الب�شرة ،وكرميات الليل،
وكرميات الوجه ،وكرميات العني ،ومرطبات الب�شرة ،ومنظفات الب�شرة ،وم�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة ،وكرمي اليد ،والكرمي امل�ضاد للتجاعيد ،وم�ضادات ال�شفة غري الدوائية،
والت�سمري وال�شم�س ,م�ستح�ضرات كتلة �أم�صال الوجه غري العالجية عالجات الوجه فـي
طبيعة ما�سكات جتميل الوجه ،منظفات الوجه  ،مرطبات الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 261 :مادي�سون افـينيو 16 ,فلور نيويورك  ,10016الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152241 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية ,م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ,م�ستح�ضرات بدون
كحول لتح�ضري امل�شروبات ,ع�صائر فواكه ,ماء ال�صودا ,م�شروبات غري كحولية ,كوكتيالت
غري كحولية� ,شراب فواكه غري كحويل ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة,
مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جميل العاملية لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،64369 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152242 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صـ ــات فواك ــه غري كحولية ,م�شروبات ع�صري فواك ــه غري
كحولي ــة ,م�ستح�ض ــرات ب ــدون كحـ ــول لتح�ضيـ ــر امل�شروبـ ــات,
ع�صائر فواكه ,ماء ال�صودا ,م�شروبات غري كحولية ,كوكتيالت غري كحولية� ,شراب فواكه
غري كحويل ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ,مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جميل العاملية لتجارة املواد الغذائية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،64369 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153110 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شحم �صناعي ،زيت �صناعي ،مزلقات� ،شحم تزليق ،زيت تزليق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فالكون للزيوت ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3461 :ال�شارقة ،مكتب ملك �شركة ال�شارقة الوطنية للزيوت
املزلق املحدودة (�شارلو) ،خلف �شارع الإمارات ،ال�صجعة �صناعية،
ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153111 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شحم �صناعي ،زيت �صناعي ،مزلقات� ،شحم تزليق ،زيت تزليق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فالكون للزيوت ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3461 :ال�شارقة ،مكتب ملك �شركة ال�شارقة الوطنية للزيوت
املزلق املحدودة (�شارلو) ،خلف �شارع الإمارات ،ال�صجعة �صناعية،
ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٨٠٦ :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153116 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت و�شحوم تزليق لل�سيارات واملكائن ال�صناعية والبحرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�شارقة الوطنية للزيت املزلق ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صجعة �صناعية ،خلف �شارع الإمارات ،مكتب �شربة ملك �شركة
ال�شارقة الوطنية للزيت املزلق املحدودة (�شارلو) ،ال�شارقة ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
							
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153118 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت و�شحوم تزليق لل�سيارات واملكائن ال�صناعية والبحرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�شارقة الوطنية للزيت املزلق ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صجعة �صناعية ،خلف �شارع الإمارات ،مكتب �شربة ملك �شركة
ال�شارقة الوطنية للزيت املزلق املحدودة (�شارلو) ،ال�شارقة ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/2 :
							
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
-138-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153187 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت الطعام ،حبوب (حم�ضرة ومعاجلة وجمففة) ،حبوب معدة لال�ستهالك الب�شري،
اللحوم ،الأ�س ــماك ،حلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة،
جممدة ،جمففــة ومطهوة ،هالم (جيلي) ،مربيات ،فواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض،
احلليب ،اجلبن ــة ،الزب ــدة ،اللنب الرائب (الزبادي) ومنتجات احلليب الأخرى ،الزيوت
والدهون للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أداين ويلمار ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فورتيون هاو�س ،نري نافرانغبورا ريلواي كرو�سينغ� ،أحمد �أباد
 ،380009غوجارات ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٦ :
							
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153188 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،البا�ستا والنودلز ،تابيوكا و�ساغو ،الدقيق
واملح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ومعجنات الأرز واحللويات� ،شوكوالتة� ،آي�س
كرمي ،مثلجات فواكه وغريها من املثلجات ال�صاحلة للأكل� ،سكر ،ع�سل ،ع�سل �أ�سود،
خمرية ،م�سحوق اخلبيز ،ملح ،توابل ،بهارات� ،أع�شاب حمفوظة ،خل و�صل�صات وغريها
من التوابل ،مثلجات (مياه جممدة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أداين ويلمار ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فورتيون هاو�س ،نري نافرانغبورا ريلواي كرو�سينغ� ،أحمد �أباد
 ،380009غوجارات ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٦ :
							
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153190 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت الطعام ،حبوب ( حم�ضرة ومعاجلة وجمففة) ،حبوب معدة لال�ستهالك الب�شري،
اللحوم ،الأ�سماك ،حلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة،
جممدة ،جمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ،مربيات ،فواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض،
احلليب ،اجلبنة ،الزبدة ،اللنب الرائب (الزبادي) ومنتجات احلليب الأخرى ،الزيوت
والدهون للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أداين ويلمار ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فورتيون هاو�س ،نري نافرانغبورا ريلواي كرو�سينغ� ،أحمد �أباد
 ،380009غوجارات ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٦ :
							
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153191 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،البا�ستا والنودلز ،تابيوكا و�ساغو ،الدقيق
واملح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ومعجنات الأرز واحللويات� ،شوكوالتة� ،آي�س
كرمي ،مثلجات فواكه وغريها من املثلجات ال�صاحلة للأكل� ،سكر ،ع�سل ،ع�سل �أ�سود،
خمرية ،م�سحوق اخلبيز ،ملح ،توابل ،بهارات� ،أع�شاب حمفوظة ،خل و�صل�صات وغريها
من التوابل ،مثلجات (مياه جممدة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أداين ويلمار ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فورتيون هاو�س ،نري نافرانغبورا ريلــواي كرو�سين ــغ� ،أح ــمد �أبـ ــاد
 ،380009غوجارات ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/٦ :
							
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153484 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ,خدمات الفنادق ,خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ,خدمات احلانات البارات ،ت�أجري �أجهزة
الطبخ ,ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح لل�شرب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الت�شريفات الراقية خلدمات الإعا�شة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ،4263 :فـي�صل بن فهد بن عبدالعزيز املثلث ،وحدة رقم  ،9الهفوف
 ،8712 - 36362اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/15 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154538 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطاريات كهربائية للمركبات ,كبائن ملكربات ال�صوت ,كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي،
مكربات �صوت� ,أدوات مالحية� ,أجهزة راديو للمركبات� ,أجهزة تلفزيونية ,م�سجالت
فـيديو� ,أجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين ،م�شغالت و�سائط حممولة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لو�ستار تكنولوجي (�شاينزين) كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم ،بيلدينج �سيط ،الليت�ش ــي جاردن ،من .نانلينـ ــج وي�سـ ــت رود،
نانلينج فـيلج كوميونتي ،نانوان �سرتيت ،لونغجاجن دي�سرتيكت،
�شاينزين ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/24 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153562 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ,خدمات وكاالت املعلومات التجارية� ,إدارة �أعمال وا�ست�شارات
تنظيمية ,امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ,تنظيم املعار�ض لغايات جتارية
�أو دعائية ,ترويج املبيعات للآخرين ,تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية,
خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �ش ــراء �سل ــع وخدمات لأعمال �أخرى ،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 ,ت�أجري منا�صب للبيع� ,إتاحة �سوق
�إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أربيان نوت�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة  33املرخيه� ،شارع  ،380عقار  ،211الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/17 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153866 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تراكيب طالء واقية على �شكل دهانات للتطبيقات ال�صناعية والبحرية وتثبيط الت�آكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوميك �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 101 :وي�ست برو�سبيكت افـينيو كليفالند� ،أوهيو  ،44115الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
							
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقم الأولوية ,97315483 :تاريخ الأولوية ,2022/3/16 :بلد
الأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153892 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ,ب�سكويت ,قهوة ,كعك� ,شاي� ,شوكوالتة ,توابل,
حلويات ,بوظة ,ف�شار حب الذرة ،حمليات طبيعية ,بهارات ,طحني قمح ,م�سحوق كعك,
كت�شاب �صل�صة ،خبز ,ع�سل نحل ,خردل ,معجنات� ,أرز ,طعام �أ�سا�سه �شوفان ,رقائق منتجات
حبوب ،مايونيز ,ب�سكويت رقيق ه�ش ,هالميات جلي ,فواكه حلويات ،توابل �سلطة ,حالوة
طحينية� ,أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ,م�سحوق خبازة ,عجني ,معجون �أ�سا�سه
ال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم  ،59مكتب رقم  ،24الدور الأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153908 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كول بوب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :العار�ضية احلرفـية ،قطعة ( ،)2مبنى ( ،)108حمل ( ،)3+2الدور
الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153936 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ,ب�سكويت ,حلويات بالنعناع ,حلويات �سكرية ,كعك
الوفل ,علكة لي�ست لغايات طبية� ,شوكوالتة ,مرزبانية ,حلويات� ,أقرا�ص �سكرية حلويات،
نعناع للحلويات ,قطع حلوى حلويات ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز� ،سو�س حلويات ،حلوى
لوز ,حلويات فول �سوداين� ,أ�صابع �سو�س حلويات� ،سكاكر للأكل ,هالميات جلي ,فواكه
حلويات ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ,ورق �صالح للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيربمينت�س اي .ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بلجيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :رو دي�س �شاول � 1380 52أوهني ,بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153939 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون م�ضاد للعرق ,عطور زيوت طيارة� ،أقنعة جتميلية ,غ�سول لو�شن ,لل�شعر ,ملونات
لل�شعر ,م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ,م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر� ,أطقم جتميل,
م�ستح�ضرات جتميل ,كرميات جتميلية ,مزيالت �شعر� ,شمع �إزالة ال�شعر ,م�ستح�ضرات
تنظيف ,حليب منظف لغايات التواليت ,م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة� ,صابون لإزالة
الروائح الكريهة ,قطع من �صابون الزينة ,م�ضادات للعرق مواد للتواليت ،م�ستح�ضرات
جتميل لغايات التنحيف ,مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ,قاب�ضات للأوعية
لأغرا�ض التجميل ,غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ,بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية� ,شامبو
جاف ,م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ,م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات جتميلية,
�صابون� ,صابون حالقة ,كرميات تبيي�ض الب�شرة ,م�ستح�ضرات مكياج ,م�ستح�ضرات �إزالة
املكياج ,كولونيا ,مكياج ,فازلني لأغرا�ض التجميل ,زيوت لغايات التجميل ,زيوت للعطور
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والروائح ,زيوت لأغرا�ض الزينة ,غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ,م ــواد تواليــت,
�شامبو ,عطور� ,صناعة عطور ,مراهم لأغرا�ض التجميل ,م�ساحيق مكياج ,م�ستح�ضرات
حالقة ,م�ستح�ضرات لال�سمرار م�ستح�ضرات جتميل ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت
لو�شن ,جتميلية ,رذاذ �سرباي ,لل�ش ــعر ,مواد هالمية للتدلي ــك لغري الأغرا�ض الطبية,
م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ,بال�سم لل�شعر ,م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ,مناديل
مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ,م�ستح�ضرات جتميل نباتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا بروكرت �آند جامبل كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ون بروكرت �آند جامبل بالزا� ،سين�سيناتي� ،أوهايو  ،45202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153940 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ,م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ,صابون حالقة� ,أقنعة جتميلية ,كرميات
تبيي�ض الب�شرة ,م�ستح�ضرات مكياج ,غ�سول لو�شن ,لل�شعر ,ملونات لل�شعر ,م�ستح�ضرات
جتعيد ال�شعر� ,أطقم جتميل ,م�ستح�ضرات جتميل ,كرميات جتميلية ,م�ستح�ضرات �إزالة
املكياج ,كولونيا ,مزيالت �شعر� ,شمع �إزالة ال�شعر ,مكياج ,م�ستح�ضرات تنظيف ,فازلني
لأغرا�ض التجميل ,زيوت لغايات التجميل ,زيوت للعطور والروائح ,زيوت لأغرا�ض الزينة,
غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ,حليب منظف لغايات التواليت ,مواد تواليت� ,شامبو,
عطور� ,صناعة عطور ,م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ,مراهم لأغرا�ض التجميل,
م�ساحيق مكياج ,م�ستح�ضرات حالقة� ,صابون لإزالة الروائح الكريهة ,قطع من �صابون
الزينة ,م�ضادات للعرق مواد للتواليت� ،صابون م�ضاد للعرق ,م�ستح�ضرات لال�سمرار
م�ستح�ضرات جتميل ،عطور زيوت طيارة ،م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف ,مزيالت
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الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ,قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل ,مناديل ورقية
م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ,غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ,رذاذ �سرباي ,لل�شعر,
مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية ,بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية� ,شامبو
جاف ,م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ,م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ,بال�سم
لل�شعر ,م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ,مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل,
م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات جتميلية ,م�ستح�ضرات جتميل نباتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا بروكرت �آند جامبل كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ون بروكرت �آند جامبل بالزا� ،سين�سيناتي� ،أوهايو  ،45202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153941 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميلي ــة لال�ستحمـ ــام� ,صابون� ,صابون حالقة,
�أقنعة جتميلية ,كرمي ــات تبيي ــ�ض الب�ش ــرة ,م�ستح�ضرات مكياج,
غ ــ�سول لو�ش ــن ,لل�شــعر ,ملونات لل�شع ــر ,م�ستح�ضـ ــرات جتعيـ ــد
ال�شعر� ,أطقم جتميل ,م�ستح�ضرات جتميل ,كرميات جتميلية ,م�ستح�ضرات �إزالة املكياج,
كولونيا ,مزيالت �شعر� ,شمع �إزالة ال�شعر ,مكياج ,م�ستح�ضرات تنظيف ,فازلني لأغرا�ض
التجميل ,زيوت لغايات التجميل ,زيوت للعطور والروائح ,زيوت لأغرا�ض الزينة ,غ�سوالت
لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ,حليب منظف لغايات التواليت ,مواد تواليت� ,شامبو ,عطور,
�صناعة عطور ,م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ,مراهم لأغرا�ض التجميل ,م�ساحيق
مكياج ,م�ستح�ضرات حالقة ,قطع من �صابون الزينة ,م�ضادات للعرق مواد للتواليت،
�صابون م�ضاد للعرق ,م�ستح�ضرات لال�سمرار م�ستح�ضرات جتميل ،عطور زيوت طيارة،
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م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف ,مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات,
قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل ,مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية,
غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ,رذاذ �سرباي ,لل�شعر ,مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض
الطبية ,بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية� ,شامبو جاف ,م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س,
م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ,بال�سم لل�شعر ,م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر,
مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ,م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات
جتميلية ,م�ستح�ضرات جتميل نباتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا بروكرت �آند جامبل كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ون بروكرت �آند جامبل بالزا� ،سين�سيناتي� ،أوهايو  ،45202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153942 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عقارب ال�ساعات ,متائم جموهرات� ،ساعات كبرية� ,أجزاء ا�سطوانية
ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد� ،ساعات يد� ,أحزمة ل�ساعات
اليد ,حلي �صغرية للمجوهرات ,وجوه ال�ساعات املدرجة �صناعة ال�ساعات الكبرية
وال�ساعات عموما� ،آليات ال�ساعات ,كرونوغرافات م�ؤقتات م�سجلة� ,ساعات� ،ساعات كبرية
و�ساعات كهربائية ,ما�س� ,ساعات نووية متناهية الدقة� ،ساعات �ضابطة �ساعات رئي�سية،
علب �ساعات ,جموهرات عاجية ,ميداليات� ,ساعات� ,آالت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات �آالت
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لل�ساعات الكبرية وال�ساعات� ،أحجار كرمية� ,ساعات منبهة� ,سبائك من معادن نفـي�سة,
مثبتات ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد� ،صناديق من معادن نفـي�سة ,علب لإهداء
ال�ساعات ,نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفـي�سة� ,ساعات توقيت ,watch hands ,حلي �صغرية
ل�سال�سل املفاتيح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عبدالرحمن بن �أحمد الدهام و�شركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض� ،11521 ،ص.ب ،41009 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153943 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صانع معتوق �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية معتوق  -املنطقة ال�صناعية ،ب�شامون ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153944 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صانع معتوق �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية معتوق ،املنطقة ال�صناعية ،ب�شامون ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153945 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صانع معتوق �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية معتوق ،املنطقة ال�صناعية ،ب�شامون ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153946 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صانع معتوق �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية معتوق ،املنطقة ال�صناعية ،ب�شامون ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153947 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البث بالتلفزيون ,البث بالتلفزيون الكبلي ,البث الال�سلكي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�شاريع الأمل القاب�ضة �ش.م.ب مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شقة  12بناية  ،1144طريق  ،4617جممع  346املنامة ،البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153948 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
إ�ن ــتاج الأفـ ــالم ,بخـ ــالف الأف ــالم الإعالني ــة� ,إنتاج
برامج الراديو والتلفزيون� ,إنتــاج العرو�ض امل�سرحية,
الرتفـيه التلفزيوين ,ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة للم�سارح �أو ا�ستوديوهات التلفزيون ,توفـري
الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�شاريع الأمل القاب�ضة �ش.م.ب مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شقة  12بناية  ،1144طريق  ،4617جممع  346املنامة ،البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153949 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ,خدمات دور النقاهة ,م�ست�شـ ـفـيات ,الرعاي ــة ال�صح ــية ,امل�ساج
التدليك ,امل�ساعدة الطبية ,خدمات طب الأ�سنان ,خدمات دور التمري ــ�ض ,التمري�ض
الطبي ,الن�صائح ال�صيدالنية ,اجلراحة التقوميية ,زراعة ال�ش ــعر ,ت�أجري مرافق �صحية,
خدمات التطبيب عن بعد ,خدمات املنتجعات ال�صحية ,خدمات العناية باجلمال� ,إعداد
ال�صيدالين للو�صفات ,خدمات العالج ,ت�أجري املعدات الطبية ,خدمات مراكز ال�صحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة راما الذهبية لطب الأ�سنان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حي ال�شاطئ ،طريق الكورني�ش ،رقم املبنى  ،7236ر.ب،23411 :
الرقم الإ�ضافـي  3578جدة ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153950 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كني ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 515 :ان دبليو  13ذا .افـي ،بورتالند� ،أو �آر ,971-200-4000 - 97203
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153967 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات� ,أجهزة ذاكرات حا�سوب� ,أجهزة حا�سوب� ,أجهزة ملحقة باحلا�سوب,
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153970 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات� ,أجهزة ذاكرات حا�سوب� ,أجهزة حا�سوب� ,أجهزة ملحقة باحلا�سوب,
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارغيت براند�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مول ،تي بي ا�س 3165-مينابولي�س ،مين�سوتا -2467
 ،55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153976 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ,حما�سبة� ,إعداد تقارير احل�سابات ,تدقيق احل�سابات� ,إعداد
ال�ضرائب ,خدمات �إيداع الإقرار ال�ضريبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة املتوهج لتدقيق احل�سابات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الأردن ،عمان�,شارع مكة قرب تقاطع احلرمني ,جممع احل�سيني ,الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153983 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايلي ليللي اند كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ليللي كوربوريت �سنرت ،انديانابولي�س ،انديانا  ،46285الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٣/30 :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154027 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملفات كهربائية(نظارات ،نظارات �شم�سية ،نظارات ريا�ضية للغو�ص
وال�سباحة ،علب ،حبال و�سال�سل للنظــارات ال�شم�سيــة والنظارات،
مناظري ثنائيــة العينــني ،مغناطيــ�س عادي و�آخــر للزينــة ،بو�ص ــالت
التوجيه ،لوحات الأدوات الإلكرتونية الرقمية� ،إلكرتونيات جمموعة
نقل القدرة للمحركات� ،إلكرتونيات جل�سم وهيكل ال�سيارة� ،أنظمة �إقفال الأبواب عن بعد،
�أنظمة و�أجزاء �صوتية عالية اجلودة� ،أجهزة لت�سجيل� ،إر�سال ،تعديل ،دمج ون�سخ ال�صوت
و�/أو ال�صور� ،أجهزة الراديو� ،أجهزة التلفزيون ،ال�شا�شات امل�سطحة� ،شا�شات عر�ض من
الكري�ستال ال�سائل� ،شا�شات عالية الو�ضوح والبالزما� ،أنظمة ال�سينما املنزلية� ،أجهزة
ت�سجيل الفـيديو ،م�شغالت الأقرا�ص املدجمة ،م�شغالت الأقرا�ص املدجمة املحمولة،
م�شغالت �أقرا�ص الفـيديو الرقمية ،م�شغالت � ،MP3أجهزة لقراءة املو�سيقى الرقمية،
م�شغالت الكا�سيتات ،م�شغالت الكا�سيتات املحمولة ،م�شغالت الأقرا�ص ال�صغرية� ،أجهزة
الراديو املحمولة ،مكربات ال�صوت� ،سماعات الر�أ�س� ،سماعات الأذن ،امليكروفونات� ،أجهزة
التحكم عن بعد� ،أجهزة التحكم عن بعد امل�شغلة بال�صوت ,م�سارعات ج�سيمات �أجهزة
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املالحة� ،أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية� ،أجهزة الكمبيوتر� ،أجهزة الكمبيوتر اللوحية،
معاجلات البيانات ،لوحات مفاتيح الكمبيوتر� ،شا�شات الكمبيوتر� ،أجهزة املودم ،علب حمل
لأجهزة الكمبيوتر ،ف�أرة الكمبيوتر ،لبادات لف�أرة الكمبيوتر� ،أجهزة ترجمة �إلكرتونية
للجيب� ،آالت �إمالئية ،مذكرات ومفكرات �إلكرتونية� ،أجهزة امل�سح ،الطابعات� ،آالت الن�سخ،
�آالت الفاك�س ،الهواتف� ،أجهزة الإجابة على االت�صاالت الهاتفـية ،الهواتف النقالة ،الهواتف
الذكية ،الهواتف املزودة ب�شا�شات عر�ض الفـيديو� ،أغطية الهواتف النقالة� ،أدوات ال�ستعمال
الهواتف النقالة دون احلاجة لليدين� ،سماعات الأذن والر�أ�س للهواتف النقالة ،لوحات
مفاتيح للهواتف النقالة� ،أربطة للهواتف النقالة ،حقائب خا�صة حلمل الهواتف النقالة،
الهواتف النقالة مع كامريات وكامريات فـيديو مدجمة� ،ساعات ذكية ،الآالت احلا�سبة،
الآالت القارئة لبطاقات الإئتمان� ،آالت ال�صرافة ،ماكينات ال�صراف الآيل ،كامريات
الفـيديو ،كامريات الفـيديو الرقمية ،معدات الت�صوير الفوتوغرافـي ,قطع عاك�سة
تلب�س للوقاية من حوادث املرور الكامريات (الت�صوير الفوتوغرافـي) ،امل�ساليط (�أجهزة
العر�ض) ،الأفالم املك�شوفة� ،شرائح ال�صور الفوتوغرافـية ،امل�صابيح الوم�ضية ،علب و�أربطة
الكامريات و�أك�س�سوارات الكامريات ،البطاريات� ،آالت وبرامج الكاريوكي� ،أقرا�ص �ألعاب
الفـيديو ،من�صات حتكم و�أجهزة حتكم بالألعاب م�شغلة بال�صوت �أو اليدين� ،سماعات الواقع
االفرتا�ضي ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل ،برامج وقواعد
بيانات الكمبيوتر ،حافظات ل�شا�شات احلوا�سيب ،حامالت ممغنطة �أو رقمية �أو قيا�سية
لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور� ،أقرا�ص فـيديو� ،أ�شرطة فـيديو� ،أ�شرطة ممغنطة� ،أقرا�ص
ممغنطة� ،أقرا�ص فـيديو رقمية� ،أقرا�ص مرنة� ،أقرا�ص ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص
�صغرية� ،أقرا�ص مدجمة قارئة للذاكرة فقط ،جميعها بكونها فارغة �أو م�سجلة م�سبقا
باملو�سيقى� ,أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي ال�صوت �أو ال�صور (ممكن
�أن تكون متحركة) ،الهولوغرام ،ال�شرائح الإلكرتونية والبطاقات املمغنطة (م�شفرة
ومت�ضمنة ق�سائم الهدايا) ،مهايئات الذاكرة (معدات كمبيوتر) ،بطاقات الذاكرة� ،شرائط
الذاكرة (الفارغة �أو امل�سجلة م�سبقا) ،بطاقات ذات �شرائح �إلكرتونية ،بطاقات �إئتمان ذات
�شرائح �إلكرتونية �أو ممغنطة ،بطاقات هاتف ذات �شرائح �إلكرتونية �أو ممغنطة ،بطاقات
ذات �شرائح �إلكرتونية �أو ممغنطة ملاكينات ال�صراف الآيل و�آالت ال�صرافة ،بطاقات ذات
�شرائح �إلكرتونية �أو ممغنطة مدفوعة �سلفا للهواتف النقالة ،بطاقات لل�سفر والرتفـيه
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ذات �شرائح �إلكرتونية �أو ممغنطة ،بطاقات ل�ضمان ال�شيكات والدفع ذات �شرائح �إلكرتونية
�أو ممغنطة ،بطاقات �إئتمان بال�ستيكية غري ممغنطة� ،سبورة عددية �إلكرتونية� ،أجهزة
�إنذار للحماية ،نظام �إقفال �إلكرتوين للمركبات يت�ضمن جهاز للتحكم عن بعد ،قما�ش
خمروطي ال�شكل مثبت على عامود لتحديد �إجتاه الرياح ،اخلاليا والألواح ال�شم�سية
لتوليد الطاقة� ،أجهزة القيا�س� ،أجهزة قيا�س امل�سافات ،معدات قيا�س والداللة على
ال�سرعة ,مالب�س واقية من احلوادث واال�شعاع واحلريق املن�شورات الإلكرتونية القابلة
للتحميل ،اخلرائط الإلكرتونية القابلة للتحميل� ،أجهزة �إ�ستقبال ال�سمعيات ،م�ضخمات
ال�صوت ،معدات وبرجميات الكمبيوتر ،املت�ضمنة وحدات الإ�ستقبال العاملية التي ت�ستطيع
حتويل ،تزويد� ،إ�ستقبال و�إر�سال بيانات ال�صوت والفـيديو ،م�شغالت الأقرا�ص ،البطاريات
القابلة لل�شحن ،خوذ حماية للريا�ضة� ،أ�ساور مغناطي�سية م�شفرة للتعريف عن الهوية،
التذاكر الإلكرتونية ،امل�شفرة ،تذاكر ب�شكل بطاقات ممغنطة� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي،
برجميات الكمبيوتر (احلا�سوب) القابلة للتنزيل لتمكني امل�ستهلكني وال�شركات من �إدارة
املقتنيات الرقمية با�ستخدام تقنية الربامج القائمة على �سل�سلة الكتل والعقود الذكية
التي ت�ضم الالعبني والألعاب وال�سجالت والإح�صاءات واملعلومات وال�صور الفوتوغرافـية
وال�صور ولقطات اللعبة والعناوين الرئي�سية والتجارب فـي جمال كرة القدم� ،سلع
افرتا�ضية قابلة للتنزيل ،وهي برامج الكمبيوتر التي تركز على الأحذية واملالب�س و�أغطية
الر�أ�س والنظارات واحلقائب واحلقائب الريا�ضية وحقائب الظهر واملعدات الريا�ضية
وكرات القدم ،والفن واجلوائز والألعاب والإك�س�سوارات لال�ستخدام عرب الإنرتنت وفـي
العوامل االفرتا�ضية عرب الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154028 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قالئد �سل�سلية جموهرات ,املجوهرات ،القالئد ،الأحجار الثمينة ،الكري�ستال والأحجار
الكرمية ،ال�ساعات� ،ساعات املع�صم� ،أربطة ال�ساعات ،ال�ساعات الكبرية� ،ساعات احلائط،
الكرونوغرافات� ،ساعات التوقيت ،علب لل�ساعات ،البندول ،امليداليات ال�صغرية ،احللي
املتدلية ،الدبابي�س الزينية ،الأ�ساور ،الأ�ساور اجللدية� ،أ�ساور من �سيليكون (جموهرات)،
الدبابي�س (جموهرات) ،دبابي�س جتارية للفرق والالعبني (جموهرات) ،م�شابك ودبابي�س
ربطات العنق ،زمامات الأكمام ،امليداليات ،ميداليات تذكارية من املعادن النفـي�سة ،امليداليات
ال�صغرية ،اللوحات التذكارية ،الك�ؤو�س ،التماثيل واملنحوتات ،جميعها من املعادن النفـي�سة،
دبابي�س زينية للقبعات من املعادن النفـي�سة ،حلقات مفاتيح للزينة ،العمالت املعدنية،
ميداليات و�شارات للمالب�س من املعادن النفـي�سة ،حامالت مفاتيح للزينة ،حامالت
للمفاتيح من القما�ش واملعادن ،ميداليات �صغرية لي�ست من املعادن النفـي�سة ،الأغطية
املعدنية املطبوعة لغايات التجميع .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154029 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حروف طباعة من الفوالذ(م�شابك نقود حلمل الأوراق امل�صرفـية� ،أقم�شة املائدة الورقية،
املناديل الورقية ،حقائب ت�سوق بال�ستيك،الأكيا�س الورقية ،بطاقات الدعوات ،بطاقات
املعايدة� ،صناديق من ورق مقوى مطوي ،ورق تغليف الهدايا ،ال�صحون الواقية ،احل�صائر
الواقية و�أطقم املائدة الورقية� ،أكيا�س النفايات الورقية �أو البال�ستيكية� ،أغلفة الطعام،
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املل�صقات امل�صنوعة من الورق �أو الورق املقوى ،املنا�شف الورقية ،منا�شف ورقية �صغرية
لإزالة املكياج ،املناديل املعب�أة فـي �صناديق ،حمارم يد ورقية ،القرطا�سية ولوازم املدار�س
(عدا املعدات) ،لوحات كتابة جدارية مغناطي�سية (�أدوات مكتبية) ،الآالت الكاتبة ،ورق
للطباعة ،الن�سخ والكتابة (�أدوات مكتبية) ،املغلفات� ،إ�ضمامات ورقية كتب عليها مقاالت
ق�صرية ،كلي�شيهات ورقية ،املفكرات� ،إ�ضمامات ورقية للخرب�شة ،الإ�ضبارات ،مواد جتليد
الكتب� ،صناديق الأر�شفة ،حمافظ الوثائق� ،أغطية الكتب ،م�ؤ�شرات الكتب ،املطبوعات
احلجرية ,بكرات للأ�شرطة الال�صقة لوازم مكتبية ,مواد تعليمية مطبوعة ،جداول
(لت�سجيل النتائج) ،برامج الأحداث املطبوعة� ،ألبومات الأحداث� ،ألبومات ال�صور
الفوتوغرافـية ،كتب التواقيع ،كتب العناوين ،اليوميات ،املنظمات ال�شخ�صية ،خرائط
الطرقات ،تذاكر الدخول ،تذاكر اخلطوط اجلوية وتذاكرال�صعود على الطائرة ،ال�شيكات،
جداول التوقيت املطبوعة ،الكتيبات والكرا�سات ،امل�سل�سالت الهزلية ،البطاقات التجارية
القابلة للتجميع ،البطاقات التجارية الريا�ضية ،مل�صقات للم�صدات ،املل�صقات� ،ألبومات
املل�صقات ،الرزنامات ،الإعالنات املل�صقة ،ال�صور الفوتوغرافـية ،البطاقات الربيدية،
الطوابع ،الطوابع الربيدية� ،صحائف طوابع تذكارية� ،شارات والفتات دعائية من الورق �أو
الورق املقوى ،ورق معد لنقل ال�صور منه �إلى �أ�سطح �أخرى ،اللوازم املكتبية (عدا الأثاث)،
�سوائل ت�صحيح ،املحايات املطاطية ،برايات �أقالم الر�صا�ص ،من�صات لأدوات الكتابة,
�أختام عناوين م�شابك الورق ،دبابي�س الر�سم ،امل�ساطر� ،أ�شرطة ال�صقة للقرطا�سية،
موزعات للأ�شرطة الال�صقة ،الإ�ستن�سل ،حوامل ق�صا�صات الورق ،حامالت املفكرات،
الدمغات ،م�ساند الكتب ،الأختام (�أدوات قرطا�سية) ،بطاقات الإئتمان امل�صنوعة من الورق
�أو الورق املقوى ،بطاقات الإئتمان (الغري م�شفرة) من الورق �أو الورق املقوى ،بطاقات
الأمتعة ،حامالت جوازات ال�سفر ،حامالت بطاقات التعريف ال�شخ�صية ،بطاقات االئتمان
البال�ستيكية غري املغناطي�سية� ,أقالم حرب فوالذية الر�سومات (امل�ؤطرة �أو غري امل�ؤطرة)،
�إ�ضمامات ورقية للر�سم ،كتب التلوين ،كتب الر�سم والن�شاطات ،الورق امل�ضيء ،ورق ال�صق
للمالحظات ،ورق الكريب ،الورق ال�شفاف ،مناديل ورقية ،الورق الناقل للحرارة ،الورق
احل�سا�س على احلرارة ،م�شابك الورق ،الكبا�سات ،الأعالم الورقية ،الرايات املثلثة الورقية،
�أدوات الكتابة� ،أقالم احلرب� ،أقالم الر�صا�ص� ،أقالم احلرب ذات الر�ؤو�س الكروية� ،أطقم
�أقالم احلرب� ،أطقم �أقالم الر�صا�ص� ،أقالم احلرب ذات الر�ؤو�س الكروية امل�سامية� ،أقالم
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التلوين ،الأقالم الوا�سمة ذات الر�ؤو�س العري�ضة ،احلرب ،لبادات احلرب ،الطوابع املطاطية،
�صناديق طالء� ،أقالم ر�صا�ص للر�سم والتلوين ،الطب�شور ،زينة لأقالم الر�صا�ص (�أدوات
قرطا�سية) ،الكلي�شيهات ،املجالت ،اجلرائد ،الكت ــب وال�صح ــف اليومي ــة ،بالأخ�ص التي
تتعاطى �أمور الريا�ضيني والأحداث الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154030 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جلود غري مدبوغة(اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ،الأربطة اجللدية ،املظالت،
ال�شما�سي ،احلقائب الريا�ضية (بخالف تلك املجهزة ملنتجات �صممت لإحتوائها) ،حقائب
ريا�ضية ذات عجالت حقائب الرفاهية ،حقائب نوم ،احلقائب ال�سفرية ،حقائب الظهر،
حقائب احلمل ،احلقائب املدر�سية ،حقائب ذات �أحزمة ،حقائب اليد ،احلقائب اجللدية،
حقائب جلدية على �شكل كرة ،حقائب ال�شاطئ ،حقائب الأمتعة لل�سفر ،احلقائب ال�سفرية
امل�ستطيلة� ،أربطة للحقائب ال�سفرية امل�ستطيلة ،حقائب يد قما�شية لل�سفر ،حقائب
�أوراق جلدية ،حقائب للوثائق ،حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات التجميل (فارغة) ،حقائب
مل�ستح�ضرات الزينة ،علب جلدية للمفاتيح ،علب لبطاقات الأعمال ،حامالت بطاقات
الهوية� ،شارات جلدية للأمتعة ،حامالت الوثائق ،حمافظ اجليب ،اجلزادين ،حامالت
ال�شيكات ،مالب�س احليوانات الأليفة� ،أطواق للحيوانات الأليفة ،مقود للحيوانات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154031 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أواين� ،أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ (غري كهربائية)� ،أطقم طبخ
حممولة لال�ستعمال اخلارجي ،القوارير الزجاجية (حاويات) ،مالعق املزج (�أواين
مطبخ) ،ع�صارات الفواكه (غري كهربائية) للغايات املنزلية� ،ألواح القطع للمطبخ� ،صواين
لغايات منزلية ،دالء الثلج ،اخلالطات ،رجاجات الكوكتيل� ،أطباق عميقة لل�سكر ،الأباريق،
الأكواب ،الأكواب وزجاجات ال�شرب ،امل�صافق ،ال�صحون والأطباق ،ال�صحون الواقية،
الأطباق امل�سطحة ،الأكواب الزجاجية ،قدور ال�شاي ،قفازات عازلة للحرارة للأفران،
قفازات منزلية ،زجاجات مفاتيح �سدادات الفلني ،فتاحات القوارير ،قوارير امل�شروبات،
القوارير اخلوائية ،مربدات غري كهربائية للأطعمة وامل�شروبات ،موزعات املنا�شف الورقية
(غري معدنية) ،الأم�شاط وفرا�شي ال�شعر ،فرا�شي الأ�سنان ،خيوط تنظيف الأ�سنان� ،أدوات
التنظيف باخليط ملا بني الأ�سنان ،من�شطات بني الأ�سنان ،ن�صب ،متاثيل ،متاثيل �صغرية،
حلي وجوائز من الترياكوتا �أو الزجاج ،قوارير زينية مل�ستح�ضرات التجميل ،حماالت
�ألب�سة للتجفـيف� ،سالل ورقية للنفايات ،احل�صاالت اخلنزيرية (غري معدنية)� ،أطباق
املائدة التذكارية� ،أطباق عميقة لإطعام احليوانات الأليفة� ،أقفا�ص للحيوانات الأليفة،
لوحات تذكارية (غري معدنية)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154032 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قما�ش من جلود احليوانات املقلدة مفار�ش �سرير� ،أغطية� ،أغطية حلاف� ،أغطية �أ�سرة،
�أغطية و�سائد� ،ستائر� ،ستائر حمام ،منا�شف ،منا�شف �صحون وفوط �صحون ،بطانيات،
مناديل من ن�سيج ،معلقات جدارية� ،أعالم� ،أعالم لل�سيارات (لي�ست من ورق) ،الفتات،
�أعالم مثلثة ،مفار�ش طاوالت م�صنوعة من الن�سيج ،عالمات (قما�ش) ،مناديل مبللة من
الن�سيج لليد ،حقائب للنوم ،حقائب للنوم من �أجل الر�ضع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154033 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قبعات ،البيجامات� ،ألب�سة لعب للأطفال والأطفال الر�ضع� ،أكيا�س نوم للأطفال (مالب�س)،
اجلوارب واملالب�س املحبوكة ،حماالت البنطلونات ،الأحزمة ،احلماالت ،ال�صنادل� ،صنادل
ال�سري� ،ألب�سة القدم الريا�ضية ،خا�صة �أحذية للخارج� ،أحذية امل�شي مل�سافات طويلة� ،أحذية
لعبة كرة ال�سلة� ،أحذية للتمارين الريا�ضية املتعددة� ،أحذية لركوب الدراجات� ،أحذية
الريا�ضات الداخلية� ،أحذية للعدو وللم�ضامري ،الزحافات (فليب فلوب)� ،أحذية لعبة كرة
القدم (الداخلية واخلارجية) ،جزم لعبة كرة القدم� ،أحذية من القما�ش الكتاين� ،أحذية
لعبة كرة امل�ضرب� ،أحذية الريا�ضات املدينية� ،أحذية الإبحار� ،أحذية الأيروبيك ،مالب�س
ريا�ضية ،خا�صة الألب�سة الفوقية ال�صوفـية ،بذات الهرولة ,مالب�س كتانية(املالب�س،
لبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س ،القم�صان ،الألب�سة املحبوكة ،اجلرزيات ،البلوفر ،القم�صان
العلوية الن�صفـية ،قم�صان الن�صف كم ،ال�صدريات ،القم�صان التحتية ،الف�ساتني� ،أثواب
ريا�ضية ،التنانري ،تنانري ريا�ضية ،املالب�س الداخلية ،لبا�س ال�سباحة ،البيكيني ،التانكيني،
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مباذل �إ�ستحمام ،ال�شورتات ،ال�سراويل ،الكنزات ال�صوفـية ،الطاقيات ،القلن�سوات ،القبعات،
االو�شحة� ،أو�شحة الر�أ�س� ،أحزمة للب�س ،ال�شاالت� ،أقنعة ،قلن�سوات ذات حواف ،بدالت
التحمية ،القم�صان املعرقة ،اجلاكيتات ،اجلاكيتات الريا�ضية ،جاكيتات املدرجات الريا�ضية،
ال�سرتات الريا�ضية (باليزر) ،مالب�س واقية من املطر ،املعاطف ،البذات املوحدة ،ربطات
العنق� ،أربطة املع�صم امل�ضادة للتعرق� ،أربطة الر�أ�س ،القفازات ،امل�آزر ،املرايل (غري ورقية)،
قفافـيز الألب�سة الريا�ضية املحبوكة ،ال�سراويل الريا�ضية الغري ر�سمية ،قم�صان البولو،
القم�صان املعرقة ،ال�سراويل املعرقة ،قم�صان بطراز قم�صان لعبة كرة القدم ،قم�صان
بطراز قم�صان لعبة الركبي ،اجلوارب ،لبا�س القدم ،منا�شف ذات جودة عالية ،الألب�سة
ال�ضيقة ومدفئات الأرجل ،بذات حلبات ال�سباق ،الألب�سة التحتية العملية ،القم�صان
التحتية ،حماالت ال�صدر� ،ألب�سة الراق�صني� ،أربطة املع�صم� ،أربطة الر�أ�س ،القفازات ،بذات
الثلج ،جاكيتات الثلج� ،سراويل الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154034 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب ،الألعاب و�أدوات اللعب� ،أ�ساور ريا�ضية م�صنوعة من ال�سليكون ،مقاومة الأ�صابع
(�أجهـ ــزة متلي ــ�س قب�ضـ ــة الي ــد) ،الكرات الريا�ضية ،الألعاب اللوحية ،طاوالت لعبة
البايبيفوت ،الدمى واحليوانات املح�شوة ،مركبات على �شكل �ألعاب ،الأحجيات ،البالونات،
الألعاب القابلة للنفخ ،ورق اللعب ،ق�صا�صات الورق امللون� ،أدوات للجمنازيوم والريا�ضة،
�أجهزة اجلمنازيوم ،معدات كرة القدم ،خا�صة الكرات ،القفازات ،لبادات الركبة ،الأكواع
والأكتاف� ،أدوات حماية الق�صبة ومرمى لعبة كرة القدم ،جدران مرمى كرة القدم ،حقائب
وحاويات ريا�ضية جمهزة حلمل الأدوات الريا�ضية ،حقائب ريا�ضية مدولبة ،حقائب عدد،
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قبعات احلفالت (�ألعاب) ،الألعاب الإلكرتونية املحمولة باليد املجهزة لال�ستعمال مع
�أجهزة �إ�ستقبال التلفزيون فقط� ،أذرع توجيه من �أجل �ألعاب الفـيديو� ،ألعاب بناء(�ألعاب
الفـيديو� ،آالت �ألعاب الفـيديو ،من�صات الألعاب� ،آالت �ألعاب حممولة باليد مع �شا�شات
عر�ض من الكري�ستال ال�سائل ،الألعاب الإلكرتونية املحمولة باليد بخالف تلك املجهزة
لال�ستعمال مع �أجهزة �إ�ستقبال التلفزيون فقط ،و�سادات الألعاب ،عجالت القيادة لألعاب
الفـيديو وح�صائر رق�ص لألعاب الفـيديو� ،أ�شكال �أيادي من املطاط الزبدي (�ألعاب)� ،ألعاب
على �شكل رجل �آيل للرتفـيه� ،ألعاب الآركيد ،مناذج طائرات طبق الأ�صل� ،ألعاب للحيوانات
الأليفة ،بطاقات احلك ،الطائرات الورقية ،الزالجات املدولبة ،دراجات الرجل (�ألعاب)،
الزالجات اللوحية ،من�صات التحكم فـي الألعاب التي يتم تن�شيطها �صوتيا �أو تعمل يدويا
و�أجهزة التحكم فـي الألعاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154035 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإذاعة بالراديو ،خدمات االت�صاالت عن بعد ،خدمات االت�صاالت عرب الهواتف والهواتف
املحمولة ،خدمات االت�صاالت الإلكرتونية عرب الهاتف ،االت�صاالت عرب الراديو ،خدمات
النداء الآيل عرب الراديو ،االت�صاالت عرب امل�ؤمترات عن بعد ،البث التلفزيوين ،البث
الإذاعي ،خدمات وكاالت ال�صحافة والأخبار ،ت�أجري �أطقم الهاتف ،الفاك�س ومعدات
االت�صاالت الأخرى ،بث املواقع الإلكرتونية التجارية على �شبكة الإنرتنت �أو على �أدوات
االت�صاالت الإلكرتونية الال�سلكية ،خدمات البث والربامج التلفزيونية والإذاعية
املقدمة عرب الأقمار ال�صناعية ،الكابل �أو ال�شبكات الال�سلكية ،خدمات البعث الإلكرتوين
للر�سائل ،توفـري الولوج �إلى خدمة املدونات ،غرف الدرد�شة ولوحات الن�شرات واملناق�شة,
االت�صاالت بالتلفون اخللوي توفـري غرف الدرد�شة املبا�شرة و�ألواح الن�شرات الإلكرتونية
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لإر�سال الر�سائل ،التعليقات وحمتويات و�سائل الإعالم املتعددة بني م�ستخدمي التوا�صل
الإجتماعي ،توفـري الولوج �إلى مواقع �إلكرتونية حتتوي على خرائطـ ،معلومات عن
�إجتاهات ال�سري ومواقع الأعمال� ،إر�سال الر�سائل وال�صور عرب �أجهزة الكمبيوتر ،توفـري
الولوج �إلى خدمات الت�سوق والطلب املنزيل واملكتبي عب ــر �أجه ــزة الكمبيوت ــر� ،شبكات
كمبيوتر عاملية و�/أو تقنيات االت�صاالت التفاعلية ،االت�صاالت عن بعد بالن�سبة للمعلومات
(املت�ضمنة املواقع الإلكرتونيـ ــة) ،برامـ ــج الكمبيوتـ ــر وغريه ــا م ــن البيانات ,البث �أو
االر�سال عرب الأقمار ال�صناعية (خدمات الربيد الإلكرتوين ،توفـري املعلومات �شبكيا
من قاعدة بيانات ممكنـ ــنة �أو م ــن الإنرتنـ ــت ،املتعلقة بالريا�ضات والأحداث الريا�ضية،
توفـري تو�صيالت االت�صاالت عن بعد ب�شبكة الإنرتنت �أو قواعد البيانات ،توفـري الولوج
�إلى مواقع �إلكرتونية للمو�سيقى الرقمية على �شبكة الإنرتنت �أو على �أدوات االت�صاالت
الإلكرتونية الال�سلكية ،بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية املتعلقة بالريا�ضات والأحداث
الريا�ضية ،توفـري التو�صيالت لتجهيزات الكمبيوت ــر (خدم ــات االت�صـ ــاالت عـ ــن بع ــد)،
توفـري الولوج �إلى �أجهزة كمبيوتر وقواعد بيانات الكمبيوتر املركزية (خدمة تكنولوجيا
املعلومات) ,ت�أجري الهواتف الذكية(توفـري الولوج �إلى �شبكة الإنرتنت عرب �شبكة كمبيوتر
عاملية �أو عرب �أدوات االت�صاالت الإلكرتونية الال�سلكية (خدمة تكنولوجيا املعلومات) ،دفق
الفـيديوهات واملواد ال�سمعية من �شبكة الإنرتنت ،خدمات التدفق للفـيديو ،املواد ال�سمعية
والربامج التلفزيونية ،توفـري الولوج �إلى حمركات البحث على �شبكة الإنرتنت ،االت�صاالت
للمعلومات (من �ضمنها �صفحات االنرتنت) برامج الكمبيوتر و�أي بيانات �أخرى ،حمتوى
ال�صوت ،والفـيديو ،والأخبار فـي الوقت احلقيقي ،واملحتوى الرتفـيهي� ،أو املعلومات،
لت�شكيل جمتمعات افرتا�ضية ،واالنخراط فـي ال�شبكات االجتماعية ،خدمات االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية ،وهي النقل الإلكرتوين ملحتوى الواقع االفرتا�ضي والبيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154037 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االكادمييات للرتبية والتعليم ,التعليم ،التدري ــب ،خدم ــات توفـري الدورات التدريبية،
الرتفـيه ،اخلدمات الرتفـيهية املقدمة خالل الأح ــداث الريا�ضي ــة �أو املتعلق ــة بالأحداث
الريا�ضية ،اخلدمات الرتفـيهية ب�شكـ ــل م�شاه ــدات عامة للأح ــداث الريا�ضية ،توفـري
الن�شاطــات الريا�ضي ــة والثقافـية ،تنظيم الأحـ ــداث والن�شاطات الريا�ضيـ ــة والثقافـي ــة،
تنظيم اليان�صيب وامل�سابقات ،تنظيم امل�سابقات والأحداث الريا�ضية فـي جمال كرة
القدم ،توفـري املن�ش�آت الريا�ضية ،خدمات منتزهات املرح ،خدمات نوادي ال�صحة واللياقة،
ت�أجري املعدات ال�سمعية والفـيديو� ،إنتاج ،عر�ض ،ن�شر و�/أو ت�أجري الأفالم ،الت�سجيالت
ال�سمعية والفـيديو ،ن�شر و�/أو ت�أجري املنتجات التعليمية والرتفـيهية التفاعلية ،خا�صة
الأفالم ،الكتب ,خدمات الت�سلية(الأق ــرا�ص املدجمـ ــة� ،أقـ ــرا�ص الفـيديـ ــو الرقمـ ــية
( ،)DVDsالأقرا�ص ال�صغرية ،الأقرا�ص املدجمة القارئة للذاكرة فقط (،)CD-ROMs
ن�شر الإح�صاءات وغريها من املعلومات عن العرو�ض الريا�ضية ،خدمات �إعداد التقارير
الإذاعية والتلفزيونية عن الأحداث الريا�ضية ،خدمات �إنتاج وحترير الربامج الإذاعية
والتلفزيونية ،خدمات الت�صوير الفوتوغرافـي ،خدمات الإنتاج املتعلقة بالت�صوير
الفوتوغرافـي ،ال�سمعيات وت�صوير �أ�شرطة الفـيديو� ،إنتاج �أفالم الر�سوم املتحركة،
�إنتاج برامج ال�صور املتحركة التلفزيونية ،خدمات حجز املقاعد للأحداث الرتفهية
والريا�ضية ،خدماـ ــت ح ــجز التذاك ــر للأح ــداث الرتفهي ــة والريا�ضيــة ,ت�أجري معدات
الت�صوير ال�سينمائي(خدمات وكاالت التذاكر الريا�ضية ،توقيت الأحداث الريا�ضية،
ت�سجيل الأحداث الريا�ضية ،تنظيم م�سابقات اجلمال ،خدمات الرتفـيه التفاعلي ،خدمات
املقامرة ،توفـري خدمات البيع اليان�صيبي ،خدمات الألعاب املبا�شرة على �شبكة الإنرتنت،
خدمات توفـري الرتفـيه املبا�شر على �شبكة الإنرتنت بطبيعة دورات لعب ،تنظيم مناف�سات
�ألعاب الكمبيوتر املت�ضمنة مناف�سات الألعاب املبا�شرة على �شبكة الإنرتنت ،توفـري
املعلومات املتعلقة بالرتفـيه �أو التعليم ،املتوفرة ب�شكل مبا�شر من قاعدة بيانات ممكننة
�أو �شبكة الإنرتنت �أو �أدوات �إت�صاالت �إلكرتونية ال�سلكية ،خدمات الألعاب الإلكرتونية
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املتوفرة بوا�سطة الإنرتنت �أو �أدوات �إت�صاالت �إلكرتونية ال�سلكية (ترفـيه) ،ن�شر الن�صو�ص
خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ن�شر الكتب ،ن�شر الكتب واملجالت الإلكرتونية ب�شكل
مبا�شر على �شبكة الإنرتنت ،خدمات ترفـيهية ب�شكل غرف درد�شة على �شبكة الإنرتنت
�أو على �أدوات �إت�صاالت �إلكرتونية ال�سلكية ،خدمات ترفـيهية ب�شكل عرو�ض �سينمائية،
خدمات الرتجمة ،خدمات املرتجم ،توفـري التزويد بالبنى التحتية الرتفـيهية ،خا�صة،
ردهات ال�شخ�صيات الهامة جدا �أو غرف خم�ص�صة لكبار ال�شخ�صيات ( )sky boxesفـي
�أو خارج حرم املن�ش�آت الريا�ضية لأغرا�ض الرتفـيه ،خدمات ال�ضيافة ،خدمات �إ�ستقبال
الزبائن ،املت�ضمنة توفـري التذاكر للأحداث الريا�ضية �أو الرتفـيهية ،توفـري معلومات
عرب الإنرتنت فـي جماالت الريا�ضة �أو الأحداث الريا�ضية من قاعدة بيانات حا�سوب
�أو الإنرتنت ،خدمات الرتفـيه ،وهي توفـري الأحذية االفرتا�ضية غري القابلة للتحميل،
واملالب�س ،و�أغطية الر�أ�س ،والنظارات ،واحلقائب ،واحلقائب الريا�ضية ،وحقائب الظهر،
واملعدات الريا�ضية ,الرتفـيه التلفزيوين(وكرات القدم ،والفن ،واجلوائز ،والألعاب
واالك�س�سوارات ال�ستخدامها فـي البيئات االفرتا�ضية ،و�ألعاب الواقع االفرتا�ضي ،و�ألعاب
الفـيديو التفاعلية ،حمتوى الرتفـيه وحمتوى الواقع االفرتا�ضي واخلربات املقدمة
عرب الإنرتنت و�شبكات االت�صاالت الأخرى ،ترتيب و�إجراء امل�سابقات لت�شجيع ا�ستخدام
وتطوير الألعاب الإلكرتونية التفاعلية والرتفـيه� ،ألعاب الواقع االفرتا�ضي� ،ألعاب الواقع
املعزز ،الإلكرتونيات اال�ستهالكية للألعاب ،وبرامج و�أجهزة ترفـيهية لألعاب الفـيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيدري�شن انرتنا�شيونال دي فوتبول ا�سو�شي�شن (فـيفا)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيفا �سرتا�سه  8044 ،20زيوريخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٣ :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154131 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شاحذ جلدية للأموا�س ,علب ماكينات احلالقة� ,شفرات ماكينات احلالقة ,علب �أدوات
احلالقة ,ماكينات حالقة كهربائية �أو غري كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا جيليت كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جيليت بارك ،بو�سطن ،ام ايه  ،02127الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/6 :
			
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154194 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،با�ستا� ،شاي ،حلويات ،ف�شار حب الذرة ،بوظة ،بهارات ،طحني
قمح� ،سكر ،كت�شاب �صل�صة ,ع�سل نحل ،خردل ،معجنات ،مهلبية� ،أرز� ،صل�صات توابل ،طعام
�أ�سا�سه �شوفان ،مايونيز ،ك�سرتد ،هالميات جلي ,فواكه حلويات ،توابل �سلطةpastry ،
 ( doughعجينة املعجنات ) ،فطائر �أ�سا�سها دقيق ،ب�سكويت ،كاكاو ،قهوة ،كعك ،كارميل
�سكاكر� ،شوكوالتة ،توابل ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،خبز ،رقائق منتجات حبوب� ،أطعمة
خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق خبازة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلوبال ا�سو�سييت للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة� ،شارع �أبوبكر ال�صديق ،برج البحر الدور الرابع ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/٧ :
						
	�أبو غزالة للملكية الفكرية
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154212 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القـ ــرو�ض املق�سط ــة ,ت�أجي ــر العق ــارات� ,صريف ــة ,التمويــل التبادلــي ,ا�ستثمــار الأموال,
ال�صرافة� ,إ�ص ــدار ال�شيك ــات ال�سياحي ــة ,املقا�صة املالية ,خدمات حفظ الودائع ,القرو�ض
املالية متويل ،بيع الديون ,اخلدمات التمويلية ,ت�أجري ال�شقق ,الأعمال امل�صرفـية اخلا�صة
بالرهانات ,خدمات بنوك توفـري ,متويل البيع بالتق�سيط� ,سم�سرة الأوراق املالية ,التحقق
من ال�شيكات ,معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان ,معاجلة عمليات الدفع ببطاقات
اخل�صم ,حتويل الأموال �إلكرتونيا ,املعلومات املالية� ,أ�سعار البور�صة� ,إ�صدار بطاقات
االئتمان� ,صريفة �شبكي ــة� ,إق ــرا�ض �ضد الأوراق املالية ,ترتيب التمويل مل�شاريع البناء,
توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت ,ا�ستثمار �أموال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حبيب بنك اي جي زيوريخ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2306 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/١٠ :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154214 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارة �صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا ،نيوبرون�سويك ،نيوجري�سي ،08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/١٠ :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154300 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية ,الأبحاث التكنولوجيو ,البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين,
�أبحاث فـي جمال معلومات البيئة ,توفـري املعلومات العلمية ،وتقدمي امل�شورة والإ�ست�شارات
فـيما يتعلق بـموازنة الكربون ,خدمات خمترب علمي ،البحث العلمي ,خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال التكنولوجيا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوك�سي الو كاربون فنت�شرز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :جرينواي بالزا� ،سويت  ،110هيو�سنت ،تك�سا�س  ،77046الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/١٢ :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
حــــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية ،97099734 :تاريخ الأولوية ،2021/10/29 :بلد
الأولوية) US :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154317 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث الكيميائية ,الأبحاث التكنولوجيو ,البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين,
�أبحاث فـي جمال معلومات البيئة ,توفـري املعلومات العلمية ،وتقدمي امل�شورة والإ�ست�شارات
فـيما يتعلق بـموازنة الكربون ,خدمات خمترب علمي ،البحث العلمي ,خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال التكنولوجيا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوك�سي الو كاربون فنت�شرز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :جرينواي بالزا� ،سويت  ،110هيو�سنت ،تك�سا�س  ،77046الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/١٢ :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
حــــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية ،97068386 :تاريخ الأولوية ،2021/10/11 :بلد
الأولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154338 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء ,الإ�شراف على �إن�شاء املباين ,معاجلة املباين ملنع الرطوبة ,عزل املباين ,تنظيف
ال�سطوح اخلارجية للمباين ,بناء �أك�شاك وحمالت عر�ض ,تنظيف املباين من الداخل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوك�سي الو كاربون فنت�شرز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :جرينواي بالزا� ،سويت  ،110هيو�سنت ،تك�سا�س  ،77046الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/١٢ :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
حــــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية ،97099729 :تاريخ الأولوية ،2021/10/29 :بلد
الأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154347 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل ,الإن�شاء ,اال�شراف على �إن�شاء املباين ,معاجلة املباين ملنع
الرطوبة ,عزل املباين ,تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ,بناء �أك�شاك وحمالت عر�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوك�سي الو كاربون فنت�شرز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :جرينواي بالزا� ،سويت  ،110هيو�سنت ،تك�سا�س  ،77046الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/11 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
حــــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية ،97068375 :تاريخ الأولوية ،2021/10/11 :بلد
الأولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154401 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكرم والعز التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان ،عبدون� ،شارع �سعد عبدو �شموط ,الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/18 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154407 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ،برجميات حا�سوب
م�سجلة ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة
للتنزيل (تطبيقات جوال لبيع ال�سيارات) ،برامج حا�سوب م�سجلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة توب كار للتجارة الإلكرتونية �ش م ك م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،العا�صمة ،القبلة ،قطعة (� ،)10شارع عبداللـه ال�سامل،
ق�سيمة (� ،)800460سوق الوطنية ،دور ( ،)4وحدة ( ,)418الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/18 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154434 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا ،نيوبرون�سويك ،نيوجري�سي
 ,08933الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/١٩ :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154537 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طني للت�شكيل ,علب الوان مواد درا�سية ،لوازم مدر�سية قرطا�سية ،غلوتني غراء ,للقرطا�سية
�أو للغايات املنزلية ,مواد ل�صق غراء ,للقرطا�سية �أو لغايات منزلية ,غراء للقرطا�سية �أو
للغايات املنزلية ,عجائن �صل�صال البوليمرات ,رذاذ الطبا�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سانفورد ,ال.بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 6655 :بيت�شرتي دنوودي رود �أتالنتا،جي ايه  ،30328الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/24 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154606 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا� ،شوكوالت ــة ،توابل ،ملح ،كركم ،بهارات ،فلفل حلو ،كت�شـ ــاب �صل�صة ،م�شروبات
�شوكوالتة باحلليب ،معكرونة ،رافـيويل� ،صل�صات توابل� ،سباغيـ ــتي معكرون ـ ــة رفـيعة،
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ،صل�صات طماطم ،مايونيز ،توابل �سلطة ،مو�س �شوكوالتة،
بي�ستو �صو�ص� ,صل�صلة املعكرونة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي
على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي �أم �أم �آي �ش.م.ب عامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :مبنـ ــى  ،12طريـ ــق  ،0031بنايـ ــة  ،00812جممع  ،661احلمرية،
�ص.ب ،45:البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/26 :
						
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123584 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جموهرات خالد الل بخ�ش البلو�شي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/8 :
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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 العالمــــــــــــــــــــة74315:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 994:فـي 2012/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29:م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة74316:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 994:فـي 2012/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29:م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة74317:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/5/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 996:فـي 2012/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29:م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة74318:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/4/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1033:فـي 2013/11/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29:م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة74319:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 994:فـي 2012/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29:م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة116805:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1238:فـي 2018/4/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29:م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة116806:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1238:فـي 2018/4/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29:م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة116807:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/7/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1238:فـي 2018/4/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29:م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة136255:
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30:
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/10/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1350:فـي 2020/7/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ذا توب�س كومباين انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ذا بازوكا كومبانيز ,انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :وايتهــول �سرتي ــت ,نيويــورك ,نيويـ ــورك  ,10004الواليـ ــات
املتحدة الأمريكية
جـهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/29:م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/4/29: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:
م

رقم
العالمة

1
2
3
4
5
6
7

29137
28026
28028
28030
28033
28037
64985

8

28003

نوفارتيز� .أ جي

9
10
11
12
13
14
15
16

28048
28054
73965
73966
73967
73968
73969
73974

نوفارتيز� .أ جي
نوفارتيز� .أ جي
فر�ش �أن فـيمو�س فودز �إنك
فر�ش �أن فـيمو�س فودز �إنك
فر�ش �أن فـيمو�س فودز �إنك
فر�ش �أن فـيمو�س فودز �إنك
فر�ش �أن فـيمو�س فودز �إنك
جويل بي فودز كوربوري�شن

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

التجارة وال�صناعة
م�ؤ�س�سة �شاذون
التجارة وال�صناعة
�شركة املندو�س التجارية
التجارة وال�صناعة
�شركة املندو�س التجارية
التجارة وال�صناعة
�شركة املندو�س التجارية
التجارة وال�صناعة
�شركة املندو�س التجارية
التجارة وال�صناعة
�شريوتي 1881
�شركة الأركان للمقاوالت �ش.م.م التجارة وال�صناعة
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2002/10/12
2002/5/5
2002/5/5
2002/5/5
2002/5/5
2002/5/5
2010/10/10

التجارة وال�صناعة 2002/4/28
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2002/5/8
2002/5/8
2012/4/22
2012/4/22
2012/4/22
2012/4/22
2012/4/22
2012/4/٢٣
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م

رقم
العالمة

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

73975
73976
73977
28885
28886
74267
74268
74269
74270
74271
29860
29859
74414
73257
73258
65104
28018
76173

72002 35

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
التجارة وال�صناعة

2012/4/٢٣
2012/4/٢٣
2012/4/٢٣
2002/9/4
2002/9/4
2012/5/13
2012/5/13
2012/5/13
2012/5/13
2012/5/13
2003/1/29
2003/1/29
2012/5/21
2012/3/12
2012/3/12
2010/10/19
2002/5/1
2012/9/12

جويل بي فودز كوربوري�شن
جويل بي فودز كوربوري�شن
جويل بي فودز كوربوري�شن
بيري باملان ا�س ايه ا�س
بيري باملان ا�س ايه ا�س
فـيدول انرتنا�شيونال ليمتد
فـيدول انرتنا�شيونال ليمتد
فـيدول انرتنا�شيونال ليمتد
فـيدول انرتنا�شيونال ليمتد
فـيدول انرتنا�شيونال ليمتد
هورفاج ري�سريت�ش ماجنمينت ا�س �أ
هورفاج ري�سريت�ش ماجنمينت ا�س �أ
ويليام كوك ليمتد
�شركة جنمة الرباق للتجارة �ش.م.م
�شركة جنمة الرباق للتجارة �ش.م.م
التموين املتحدة �ش.م.م
انهيوزر  -بو�ش ان بيف �أ�س �أيه
ذا ات�ش .دي .يل كومباين ,انك
الراجحي لل�صناعات احلديدية
التجارة وال�صناعة 2011/12/27
املحدودة
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م

رقم
العالمة

74909 36
74343 37
47485 38
75546 39
29096 40
29095 41
42
43
44
45
46
47
48
49

76198
75130
74579
74572
29197
28404
73621
73622

28282 50

ا�سـم ال�شركـة

دونغكامول روجرو نغ�ستانغ
رويال �شيف برودكت�س (�أم)
ا �س دي ان بي ات�ش دي
التقنيات املتعددة للتجارة واملقاوالت
انرتكونتيننتال جريت براندز
ال ال �سي
انرتكونتيننتال جريت براندز
ال ال �سي
انرتكونتيننتال جريت براندز
ال ال �سي
�إف �سي �إيه يو �إ�س �إل �إل �سي
�إف �سي �إيه يو �إ�س �إل �إل �سي
جارلوك بايبالين تكنولوجيز,انك
جارلوك بايبالين تكنولوجيز,انك
اكتي�سل�سكابت اف  21نوفمرب 2001
تي �آر يو كيدز انك
رهوديا اوبري�شنز
رهوديا اوبري�شنز
�سي .هجري اند �صنز هينج
مانيوفاكتورينغ كومباين
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/6/19
التجارة وال�صناعة 2012/5/19
التجارة وال�صناعة 2007/10/24
التجارة وال�صناعة 2012/7/29
التجارة وال�صناعة 2002/9/30
التجارة وال�صناعة 2002/9/30
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2012/9/16
2012/٦/٣٠
2012/5/27
2012/5/27
2002/10/16
2002/6/25
2012/4/1
2012/4/1

التجارة وال�صناعة

2002/6/8
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م

رقم
العالمة

51
52
53
54
55
56
57
58
59

27987
27988
27989
27985
27984
27983
27986
28933
28560

28019 60
74178 61
62
63
64
65
66
67

74807
74508
76914
76915
775١٦
80663

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

مارى  -كلري البوم
مارى  -كلري البوم
مارى  -كلري البوم
مارى  -كلري البوم
مارى  -كلري البوم
مارى  -كلري البوم
مارى  -كلري البوم
ال جي اليكرتونيك�س انك
ذا كوكا كوال كومبني
ما�سرتكارد انرتنا�شيونال
انكوربوريتد
اكزو نـ ـ ــوبـل كوتبنغ ــز
انرتنا�شيونال بي فـي
تيناري�س كونيك�شنز بي فـي
تيناري�س كونيك�شنز بي فـي
جي بي تي �إيروتك كوربوري�شن
جي بي تي �إيروتك كوربوري�شن
جي بي تي �إيروتك كوربوري�شن
�شركة �أوميغا بنت�س �ش.م.م

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

2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/4/28
2002/9/10
2002/7/21

التجارة وال�صناعة

2002/5/4

التجارة وال�صناعة

2012/5/7

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

2012/5/26
2012/5/26
2012/10/21
2012/10/21
2012/11/25
2013/5/5
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ا�ستــدراك
تن ـ ــوه وزارة التجـ ـ ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إل ــى �أنــه قـ ــد وق ــع خط�أ م ــادي عن ــد
ن�ش ــر �إعـالن بدء �أعمال الت�صفية ل�شركة البريق املميز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية،
املن�شـ ـ ــور ف ــي اجلري ـ ــدة الر�سمي ـ ــة العـ ـ ــدد ( ،)1443ال�ص ـ ــادر بتاريخ � 28شـ ـ ــوال ١٤٤3هـ,
املواف ـ ـ ــق  29مايو ٢٠٢2م� ،إذ ورد ا�سم امل�صفي كالآتي:
عدنان بن جمعة بن �سليمان البلو�شي
وال�صحيــــــح هـــــــو:
عامر بن مرهون بن �سعيد املعمري

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اجليدة العاملية لل�سيارات والتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلن مكتب التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة اجليدة العاملية لل�سيارات والتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1307158وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/10م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الغربة اجلنوبية � -شارع رقم - 3701 :جممع رقم - 237 :بناية رقم -223 :مكتب رقم409 :
�ص.ب ١٠٩ :ر.ب١٣٦ :
هاتف رقم ٢٤٢١٨٥٥٤ :فاك�س رقم٢٤٢١٨٥٥٣ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن م�صبح بن نا�صر الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكرجني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن را�شد بن م�صبح بن نا�صر الغيثي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الكرجني للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،3246760وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/10م ،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
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم91999191 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 خلف بن �سامل ال�سرحني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمائم احلديثة للتجارة والنقل  -تو�صية
يعلن خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الزمائم احلديثة للتجارة
والنقل  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1014016وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٩م ،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
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٤٤٦٦٦٩ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 نب�ض �إزكي  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نب�ض �إزكي  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1127926وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/١٩م ،وللم�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:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٤٤٦٦٦٩ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ب�شرى الوطنية  -تو�صية
يعلن خالد بن خلف بن �سامل ال�سرحني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ب�شرى الوطنية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1754270وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٩م ،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 �إزكي  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٥٤٤٦٦٦٩ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
يو�سف بن �سامل بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن �سامل بن حممد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�ستقبل بدية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1061742وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم94755556 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 مرهون بن عبيد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد �صحم احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أجماد �صحم احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1138197وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/23م ،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
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 قوافل �صحار احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة قوافل �صحار احلديثة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1137916وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/23م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
-188-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة زهرة الوطن احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة زهرة الوطن احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1131245
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/23م ،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
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 جنائن عربي احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جنائن عربي
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1145871
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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 934 :ر.ب311 :
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 تالل اخلابورة املميزة  -تو�صية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة تالل اخلابورة املميزة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1165236وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 عبداللـه بن حمود الربواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة علياء العاملية �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبداللـه بن حمود الربواين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جمموعة علياء العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1372020وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 رقم99119971 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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يحيى بن �أحمد بن حمد الزعابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شراع الباطنة املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن يحيى بن �أحمد بن حمد الزعابي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شراع الباطنة املتحدة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1142200وللم�صفي
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 رقم99388773 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع الزعابي املتكاملة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن يحيى بن �أحمد بن حمد الزعابي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الزعابي املتكاملة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1103197
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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99388773 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �صدى �شنا�ص للتجارة  -تو�صية
يعلن يحيى بن �أحمد بن حمد الزعابي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �صدى �شنا�ص للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1135274وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99388773 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حممد بن �سعيد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�صمة اجلديدة �ش.م.م
يعلــن �سيف بن حممد بن �سعيد الرو�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة الب�صمة اجلديدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1295711وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 674 :ر.ب114 :
هاتف رقم95099030 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن بخيت بيت �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عناقيد الذهب الرائدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �صالح بن بخيت بيت �سعيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة عناقيد الذهب الرائدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1412640وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/24م ،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
هاتف رقم93353264 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عامر بن نا�صر بن حممد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تالل الوافـي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عامر بن نا�صر بن حممد الغيثي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة تالل الوافـي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1030115
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 رقم99646986 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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راجي�ش �شندرا �سينج جاندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جي ان غاندي و�شركاه  -تو�صية
يعلــن راجي�ش �شندرا �سينج جاندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة جي ان غاندي و�شركاه -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1023756وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 344 :ر.ب117 :
هاتف رقم99353671 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 عي�سى بن �سعيد الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو هاجر ال�سيابي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن خالد بن عي�سى بن �سعيد الكندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أبو هاجر ال�سيابي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1538861
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 رقم99739129 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن �أحمد بن حمد النعيمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دم�شق العربية للتجارة �ش.م.م
يعلــن را�شد بن �أحمد بن حمد النعيمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة دم�شق العربية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1106768وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 رقم97221457 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
خليل بن خالد بن �سعيد الطوقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فتون الأفالج للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن خليل بن خالد بن �سعيد الطوقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة فتون الأفالج للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1122944وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 404 :ر.ب320 :
هاتف رقم98711992 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حممد بن �سامل ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور قفيفة للتجارة  -تو�صية
يعلــن عبداللـه بن حممد بن �سامل ال�ساملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �صخور قفيفة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1058799وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 رقم92230974 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ج�سر املعرفة املتحدة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ج�سر املعرفة املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1166291وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢1/7/26م ،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:
احلمرية  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �أبو متام  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جممع �صاغر الطبي �ش.م.م
يعلن مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جممع �صاغر
الطبي �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1252836وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـيـة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
الوطية  -بناية الرميلة  - ١٠٦الطابق الأول  -مكتب رقم١٢ :
�ص.ب ٥٧ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم ٢٤٥٧١٣٢١ - ٢٤٥٧١٣٢٠ :فاك�س رقم٢٤٥٧١٣٢٤ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
خليل بن �إبراهيم بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة املرام للتجارة  -تو�صية
يعلن خليل بن �إبراهيم بن علي العجمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة دانة املرام للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1048147وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 44 :ر.ب321 :
هاتف رقم99317460 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن عبداللـه بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رمال الدار اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن يو�سف بن عبداللـه بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة رمال الدار اخل�ضراء
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1286304
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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 446 :ر.ب324 :
هاتف رقم92005552 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
عبا�س بن عمرب بن عبداللـه امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة �إبراء املتحدة خلدمات النقل وال�شحن �ش.م.م
يعلــن عبا�س بن عمرب بن عبداللـه امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دانة �إبراء املتحدة
خلدمات النقل وال�شحن �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1181321
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 �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم98082104 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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في�صل بن علــي بن خادم ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعد الأهلية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن في�صل بن علــي بن خادم ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سعد الأهلية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1187164وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 420 :ر.ب421 :
هاتف رقم92327687 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
حمفوظ بن �سامل بن مرهون البهالوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعراف ال�سويق �ش.م.م
يعلــن حمفوظ بن �سامل بن مرهون البهالوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أعراف ال�سويق
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1296909وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 رقم92220569 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طموح ال�شرقية �ش.م.م
يعلــن عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة طموح ال�شرقية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1153362وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�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 رقم98282211 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
فريد بن ف�ؤاد بن مبارك الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فري�ست لأمن املعلومات �ش.م.م
يعلــن فريد بن ف�ؤاد بن مبارك الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة فري�ست لأمن املعلومات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1122608وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 رقم92887585 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن علي املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املر�سى ال�سابع للتجارة �ش.م.م
يعلــن �سعيد بن �سامل بن علي املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املر�سى ال�سابع للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1204661وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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
هاتف رقم96278333 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 واحة الروائع البنف�سجية -ت�ضامنية
يعلــن �سعيد بن �سامل بن علي املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة الروائع البنف�سجية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1051951وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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
هاتف رقم96278333 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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حم�سن بن �سعيد بن ح�سن البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل امل�سماة  -تو�صية
يعلن حم�سن بن �سعيد بن ح�سن البادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة تالل امل�سماة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1240567وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92435282 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صداء �صحم املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حم�سن بن �سعيد بن ح�سن البادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صداء �صحم املميزة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1200153وللم�صفي
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 �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92435282 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن بدر بن �سيف احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن حمود بن بدر بن �سيف احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة املحرتف للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1481207وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/12/13م ،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
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99374977 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حممد بن عامر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج الطائف  -تو�صية
يعلن �سيف بن حممد بن عامر املعمري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سراج الطائف  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1141633وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�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
هاتف رقم99050377 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حماد حاردان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقطة الرئي�سية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن حممد بن �سامل بن حماد حاردان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة النقطة الرئي�سية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1289663وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/25م ،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
هاتف رقم90297146 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 كوفر  -ت�ضامنية
يعلــن حممد بن �سامل بن حماد حاردان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة كوفر  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1060654وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�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 رقم90297146 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �سلطان بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خرير الفلج للتجارة �ش.م.م
يعلــن �أحمد بن �سلطان بن حممد اجلابري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة خرير الفلج للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1309901وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 رقم95952253 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطابة للتجارة العامة �ش.م.م
يعلن فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الطابة للتجارة العامة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1253276وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٧٥ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٠٤٠٤٨٦ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 مرهون بن �سعيد ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االنت�صار للريا�ضة �ش.م.م
يعلن حممد بن مرهون بن �سعيد ال�سليمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة االنت�صار للريا�ضة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1142255وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧٨٩٧٣٣ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهد بن �سيف بن �سلطان احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية الإنرتنت �ش.م.م
يعلــن فهد بن �سيف بن �سلطان احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة تقنية الإنرتنت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،7055005وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 56 :ر.ب511 :
هاتف رقم99435555 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن فرج بن رجب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الرب ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن فرج بن رجب أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سما الرب ال�شاملة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1160166وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/24م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم92901848 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
مبارك بن �سليمان بن نا�صر املجرفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض النعمان للتجارة �ش.م.م
يعلن مبارك بن �سليمان بن نا�صر املجرفـي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض النعمان للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٤٦٧٩١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٠٨ :ر.ب١١٩ :
هاتف رقم٩٦١١١١٦٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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خمي�س بن �سعيد بن �سامل الغاب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الريان للتنمية �ش.م.م
يعلن خمي�س بن �سعيد بن �سامل الغاب�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة دار الريان للتنمية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1065816وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠22/5/8م ،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:
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 635 :ر.ب130 :
هاتف رقم99223414 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد فري حممد خري حممد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كري�ستال وادي حطاط �ش.م.م
يعلن �أحمد فري حممد خري حممد الزدجايل �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة كري�ستال وادي
حطاط �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1101945وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 66 :ر.ب100 :
هاتف رقم99429050 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
-208-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

�سامي بن حمد بن عبداللـه الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نه�ضة الدقم الع�صرية  -ت�ضامنية
يعلن �سامي بن حمد بن عبداللـه الرحبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نه�ضة الدقم الع�صرية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1333298وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 286 :ر.ب400 :
هاتف رقم99484448 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
يو�سف بن حممد بن �سعيد الرم�ضاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة �سرور للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن حممد بن �سعيد الرم�ضاين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بهجة �سرور للتج ــارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1492497وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠22/5/16م ،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 �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 4 :ر.ب615 :
هاتف رقم99334774 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن م�سعود بن نا�صر املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ املحافظة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن م�سعود بن نا�صر املالكي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ املحافظة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1040339وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 رقم98888515 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن حممد بن �إبراهيم ال�سرحني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي النزار للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن حممد بن �إبراهيم ال�سرحني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �ضواحي النزار
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1073385وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/12/21م ،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 �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 54 :ر.ب614 :
هاتف رقم95448718 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 مرهون بن عبيد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة �صحار احلديثة  -تو�صية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ل�ؤل�ؤة �صحار احلديثة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1137375وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/23م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 غزال البداية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة غزال البداية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1127071
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/23م ،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
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 غزال ظفار املميز للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة غزال ظفار املميز
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1156695وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/23م ،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
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 قوافل البداية احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة قوافل البداية
احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1133082وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/23م ،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
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 رمال �ضيان املتميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة رمال �ضيان
املتميزة للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1146125
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/23م ،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
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �إجناز البداية املتحدة  -تو�صية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �إجناز البداية املتحدة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1129528وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 934 :ر.ب311 :
هاتف رقم95088388 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن �سامل بن عبداللـه الكعبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن �سامل بن عبداللـه
الكعبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقـ ــم  ،1099978وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�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 526 :ر.ب311 :
هاتف رقم99706599 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 الدعم املمتاز للأعمال �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة الدعم املمتاز للأعمال �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،1382481وللم�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:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٧٤٦٦٠١٢ - ٢٢٣٦٨٤٦٢ :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 جمن الل تهاكر و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمارات لال�ستثمار العقاري �ش.م.م
يعلن مكتب جمن الل تهاكر و�شركاه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإمارات لال�ستثمار العقاري
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1022276وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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  -بيت نرج�س  -مبنى رقم - 115 :مكتب رقم13 - 12 - 11 :
هاتف رقم 99326074 - 24714947 - 24713356 :فاك�س رقم24711193 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �سامل بن خمي�س البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الدار البي�ضاء للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن �سامل بن خمي�س البادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات الدار البي�ضاء
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،3223060وللم�صفي
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 �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 78 :ر.ب319 :
هاتف رقم95308844 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 �سيف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن �سيف البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سيف البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه بن �سيف
البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،3133842وللم�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:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99748899 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن �سعيد بن �ساملني الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة روائع الربميي احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن �سعيد بن �ساملني الهنائي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة روائع الربميي احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1164698وللم�صفي
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 رقم99660195 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن خليفة بن علي الطوير�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمدة املا�سية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خليفة بن علي الطوير�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأعمدة املا�سية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1127279وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢1/12/7م ،وللم�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:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم96176606 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
مهدي غالم ح�سني فالح
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للمعدات العاملية �ش.م.م
يعلن مهدي غالم ح�سني فالح �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط للمعدات العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1281304وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�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 3110 :ر.ب112 :
هاتف رقم 96000577 :فاك�س رقم24139350 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرزيز للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد الريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأرزيز للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1294373وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/8م ،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 بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم98211228 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حمد بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط النجدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن حمد بن حممد الفار�سي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة خط النجدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1178317وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/26م ،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
هاتف رقم99122556 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
-218-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة ال�شهب احلديثة �ش.م.م
يعلــن عي�سى بن �سعيد بن حمد احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة جنمة ال�شهب احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1156480وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�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 رقم98282211 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حمد بن عيد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة راك الكامل �ش.م.م
يعلــن �سعيد بن حمد بن عيد الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة راك الكامل �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1231702وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢2/4/14م ،وللم�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 رقم96781168 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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�أنور بن �سامل بن عمر �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلرافـي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أنور بن �سامل بن عمر �إبراهيم �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة اخلرافـي للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1256717وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�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 رقم92777143 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
�ساعد بن خمي�س بن مبيع ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيل�سان املدينة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �ساعد بن خمي�س بن مبيع ال�سعدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بيل�سان املدينة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1239217وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 352 :ر.ب315 :
هاتف رقم92255595 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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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مظفر بن حممود بن حمد ال�صارمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�ضارة للتطوير واال�ستثمار �ش.م.م
يعلــن مظفر بن حممود بن حمد ال�صارمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة احل�ضارة للتطوير
واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1346304وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/26م ،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
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم91809429 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
زاهر بن خمي�س بن م�سعود البحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهرمان للت�شغيل وال�صيانة �ش.م.م
يعلــن زاهر بن خمي�س بن م�سعود البحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة كهرمان للت�شغيل
وال�صيانة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1228892وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/3/22م ،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
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 207 :ر.ب111 :
هاتف رقم99106313 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سع ّيد بن �سعيد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان وحمد املالكي للتجارة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سع ّيد بن �سعيد املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سلطان وحمد املالكي
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1668269وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�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 377 :ر.ب320 :
هاتف رقم92066599 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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 حم�سن ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي و�أحمد حم�سن ال�شنفري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن حم�سن ال�شنفري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة علي و�أحمد حم�سن ال�شنفري
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،2013452وللم�صفي
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 رقم98944344 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن حممد بن �سامل العدوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة النبال الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن حممد بن �سامل العدوي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة النبال الذهبية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،5112192وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/20م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم95888843 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �سامل م�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بوابة مق�شن الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن حممد بن �سامل م�سن �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بوابة مق�شن الوطنية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1146348وللم�صفي
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 �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99133377 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن خلفان الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور اال�ستقامة �ش.م.م
يعلــن هالل بن خلفان الرحبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة زهور اال�ستقامة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1681648وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�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 870 :ر.ب112 :
هاتف رقم96181817 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
حمود بن عبداللـه بن �سعيد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع املنف�ش للتجارة �ش.م.م
يعلــن حمود بن عبداللـه بن �سعيد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة روائع املنف�ش للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1052051وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/5/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92440412 :
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن علي بن هالل ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آثار القراح للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن هالل ال�شكيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آثار القراح للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣١٠٣٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢٤٣١١١٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن رجب بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلبل املا�سي �ش.م.م
يعلن حممد بن رجب بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلبل املا�سي �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٠٥٠٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ٢٤٦٥ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٦٠٠١٩٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سيف بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن �سيف بن �سعيد املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سيف بن �سعيد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن �سيف بن �سعيد
املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣٣٠١٩١٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ٦٢١ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٤٥١١٩١٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رمح امل�ستقبل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سيف بن �سعيد املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمح امل�ستقبل للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٠٩٨٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٤٥١١٩١٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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را�شد بن �سامل بن را�شد العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول ال�شرق احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن �سامل بن را�شد العلوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول ال�شرق احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٠٠٢٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٠٠ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٩٢١٩٩٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
عبدالعزيز بن �سامل بن �سعيد ال�سديري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء جمان الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن عبدالعزيز بن �سامل بن �سعيد ال�سديري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحراء جمان
الوطنية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٠٥١٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ينقل  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٧٨٥٠٨٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن هالل بن حمدان احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال ال�شرقية لل�سياحة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن هالل بن حمدان احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال ال�شرقية لل�سياحة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٥٥٧٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٣١٨٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن حمود احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدود بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سعيد بن حمود احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حدود بدية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٦٣٦٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٨ :ر.ب٤٢١ :
هاتف رقم٩٢٨١١٩٣٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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جا�سم بن حممد بن نا�صر الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربوج للخدمات الهند�سية  -ت�ضامنية
يعلن جا�سم بن حممد بن نا�صر الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الربوج للخدمات
الهند�سية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٧٧٠٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩١١١٩٥١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
اردنيحم �أمربكا�ش �شارما
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللكي للأقم�شة �ش.م.م
يعلن اردنيحم �أمربكا�ش �شارما �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امللكي للأقم�شة �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٣٥٠٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٦/٢٩م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٠٥٥٦٨٩٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي اجلنوب املتحدة �ش.م.م
يعلن علي بن �سامل بن حممد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوادي اجلنوب املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٨١٥٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٤٢٠ :ر.ب٤٢١ :
هاتف رقم٩٩٣٢١٩٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
�سامل بن �سعيد بن بخيت فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأهداف املتنامية ال�شاملة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �سامل بن �سعيد بن بخيت فا�ضل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأهداف املتنامية ال�شاملة
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٨٦٥٤٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٥ :ر.ب٢١٧ :
هاتف رقم٩٩١١٩٩٩٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �صالح الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق م�سقط الرائدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �صالح الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق م�سقط الرائدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٨١٢٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢٩١٠ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٥٩٦٥٠٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هالل بن عامر بن حممد العي�سري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العي�سري املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن هالل بن عامر بن حممد العي�سري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العي�سري املتحدة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٤١٢٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢١٣ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٣٣١١٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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خالد بن حممد بن حماد املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن عويران العربية للتجارة  -تو�صية
يعلن خالد بن حممد بن حماد املع�شني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بن عويران العربية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٤٢٢٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٢٩٨٨٠٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شيف فاين للنفط والغاز �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شيف فاين
للنفط والغاز �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٧٣٢٩١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٥٠٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم ٢٤٧٨٦١٥١ - ٢٤٧٠٧٦٥٤ :فاك�س رقم٢٤٧٨٦٧٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن عو�ض بن �أحمد بيت علي مقدم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة االحتاد اجلنوبية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن عو�ض بن �أحمد بيت علي مقدم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االحتاد اجلنوبية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠١٩٧٢٢
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٣٨٢٢٢٥ - ٩٩٢٩٢٢٢٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب هرمز لال�ست�شارات املحا�سبية واخلدمات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�صلة املعدنية �ش.م.م
يعلن مكتب هرمز لال�ست�شارات املحا�سبية واخلدمات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الو�صلة
املعدنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٧٥٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير  -مبنى رقم - ٢٣٣ :بناية �شركة م�سقط للت�أمني  -الطابق الثاين
�ص.ب ٢٦٤ :ر.ب١١٦ :
هاتف رقم٢٤٤٨٩٢٢١ - ٢٤٤٨٩٢٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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نا�صر بن �سيف بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد ال�سلطنة الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سيف بن �سامل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة موارد ال�سلطنة الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٢٧٣٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٩٩٧٥٣٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
فتحية بنت حممد بن عبداللـه الفار�سية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أم �أريام للتجارة �ش.م.م
تعلن فتحية بنت حممد بن عبداللـه الفار�سية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أم �أريام للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٦٨٥٩وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩١٢٧٩٧١٠ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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خالد بن حممد بن �سامل اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر البداية املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن خالد بن حممد بن �سامل اخلنب�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بدر البداية املتحدة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٠١٤٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٩٩٥٢٨٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 �سامل بن خلفان امل�سروري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستقرار للهند�سة وال�صيانة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن خلفان امل�سروري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اال�ستقرار للهند�سة
وال�صيانة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٧٣٤٠٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٠٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٢٤٦٠٠٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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بدرية بنت خمي�س بن عبداللـه الها�شمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضفاف النيل للتجارة �ش.م.م
تعلن بدرية بنت خمي�س بن عبداللـه الها�شمية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضفاف النيل
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٧٣٨٨وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٧٢١١٠٨٠٩ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
مرمي بنت حممد بن م�سلم العرميية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفاء الرمال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن مرمي بنت حممد بن م�سلم العرميية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �صفاء الرمال
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٢٣٧٨١
وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٣٥٨٨٨١ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
-236-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

حممد بن حمود بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج احليو للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حمود بن حممد املالكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج احليو للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١١٢٣٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٨٨٨٨٥٧٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
ماجد بن خليفة بن �سامل ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج نزوى احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن ماجد بن خليفة بن �سامل ال�شكيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج نزوى احلديثة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٨٣٦٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦٥٣ :ر.ب٦١١ :
هاتف رقم٩٢١٣٨٩٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �صالح بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سمات الورد الأ�صفر للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �صالح بن عبداللـه البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سمات الورد
الأ�صفر للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٩٥١٩١
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣٢٠ :ر.ب٩٠٧ :
هاتف رقم٩٩٠٦٦٦٢٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
م�سلم بن �سعيد بن خويدم امل�سهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سلم بن �سعيد بن خويدم امل�سهلي و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلن م�سلم بن �سعيد بن خويدم امل�سهلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سلم بن �سعيد بن
خويدم امل�سهلي و�شركاه  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٤٥٤٢٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٤٩٠٧٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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حامد بن �أحمد بن �أجهام جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زينة ال�صحراء للخدمات الزراعية �ش.م.م
يعلن حامد بن �أحمد بن �أجهام جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زينة ال�صحراء للخدمات
الزراعية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٩٤٨٢وفقا 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 أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢٣٦٣ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٤٨٨٤١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة دبي للخدمات العقارية والتجارية  -ت�ضامنية
يعلن حامد بن �أحمد بن �أجهام جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دبي للخدمات العقارية
والتجارية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠٩٨٣٤٢وفقا 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 العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢٣٦٣ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٤٨٨٤١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
-239-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رام�س �سامل �أحمد جعبوب و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حامد بن �أحمد بن �أجهام جعبوب أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رام�س �سامل �أحمد جعبوب
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٢٢٠٦٧٥٧
وفقا 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 العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٣٦٣ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٤٨٨٤١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أوبار لالت�صاالت وتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلن حامد بن �أحمد بن �أجهام جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أوبار لالت�صاالت وتقنية
املعلومات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٠٨٦٥وفقا 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 العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢٣٦٣ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٤٨٨٤١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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زياد بن ماجد بن خمي�س ال�صابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع بوابة جنائن ال�شرق ال�شاملة �ش.م.م
يعلن زياد بن ماجد بن خمي�س ال�صابري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع بوابة جنائن
ال�شرق ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٥١٥٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٦٦٦١٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب القب�س  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغ�سيل العاملية �ش�.ش.و
يعلن مكتب القب�س  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املغ�سيل العاملية
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩١٧٩٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٤٠٧٢ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٥٨٢٠٩٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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عبدالعزيز بن حممد بن �أحمد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إعمار العامرات احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن حممد بن �أحمد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار العامرات
احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٤٥٦٤٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٤٤٣٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
طالب بن مو�سى بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة كواكب خ�ضراوين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن طالب بن مو�سى بن مراد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كواكب خ�ضراوين
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١١١١٦١
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٥٩٠٠٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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خمي�س بن �سعيد بن �سامل الغاب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء جبل �شم�س للتجارة �ش.م.م
يعلن خمي�س بن �سعيد بن �سامل الغاب�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سماء جبل �شم�س
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٥٩٧٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٣٥ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٢٢٣٤١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
�سامل بن علي بن �سعيد العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوفري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن �سعيد العلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الوفري للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١١٧٦٦٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٥٨٩٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �أحمد بن حممد ال�صلتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول العا�صمة احلديثة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �أحمد بن حممد ال�صلتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول العا�صمة
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٧٩٨٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٢م ،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:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٦٦٦٧٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
هيثم بن خالد بن خ�صيب ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياحني اخلو�ض للتجارة �ش.م.م
يعلن هيثم بن خالد بن خ�صيب ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رياحني اخلو�ض
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٩٠٨٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٧٧٨٨٠٨٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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يا�سر بن حمود بن عبداللـه احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحار ال�صاروج للتجارة �ش.م.م
يعلن يا�سر بن حمود بن عبداللـه احل�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بحار ال�صاروج للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٢٤٣٨٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٨م ،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 بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٩١٨٣٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن ح�سني بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الأراك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن ح�سني بن �أحمد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة الأراك للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لـدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٨٠٧٥وللم�صفي
وحــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�م ــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٤٠ :ر.ب٣٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢١٧٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب بي دي او
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بو�سكال�س الدقم �ش.م.م
يعلن مكتب بي دي او �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بو�سكال�س الدقم �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٣٨٢١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٩٩٠٠٩٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ 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
بدرية بنت خمي�س بن عبداللـه الها�شمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع نهر النيل �ش.م.م
تعلن بدرية بنت خمي�س بن عبداللـه الها�شمية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع نهر
النيل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٤١٣٥وللم�صفية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٧٢١١٠٨٠٩ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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خديجة بنت �سعيد بن مزعول املقبالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء مزعول للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن خديجة بنت �سعيد بن مزعول املقبالية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء مزعول
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٧٥٠٧٣وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٦٥ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٢٨٥٥٦٠٦ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
حممود بن را�شد بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع �صفوان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممود بن را�شد بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع �صفوان للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٨٨٥٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٠٦ :ر.ب٥١٢ :
حمافظة الربميي
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو معن الوهيبي للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن �سامل بن حممد الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو معن الوهيبي للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٧١٠٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٤٢٠ :ر.ب٤٢١ :
هاتف رقم٩٩٣٢١٩٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
عمران بن �سليمان بن علي العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة للأخ�شاب �ش�.ش.و
يعلن عمران بن �سليمان بن علي العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلودة للأخ�شاب
�ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٢١٧٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٣٥٠ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٤٤٤٤٧٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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را�شد بن م�صبح بن نا�صر الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س �صالن املميز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن م�صبح بن نا�صر الغيثي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س �صالن املميز
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٧٤٣٣٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/10م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم91999191 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن عو�ض بن �أحمد بن �سيف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق ال�شم�س للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عو�ض بن �أحمد بن �سيف �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة طريق ال�شم�س للإن�شاءات
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٤٢٩٠٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٨٦ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٢٩٤٦٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
-249-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

خلفان بن عامر بن خمي�س الداودي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمالك اجلزيرة احلديثة �ش.م.م
يعلن خلفان بن عامر بن خمي�س الداودي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أمالك اجلزيرة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٥٣٩٩٠وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٤٩٤ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٤٧٧٧٨٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم ال�صباح للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جنم ال�صباح للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٨٢٥٢٢وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٢٩٥ :ر.ب١١٢ :
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
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صخرة الذهبية املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقوم
بت�صفـيــة �شركة ال�صخرة الذهبية املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقـ ــم  ،١٠٢٤٠٣٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٧م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية  -مقابل جممع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي  -والية بو�شر
جممع رقم� -٢٣٧ :سكة رقم - ٣٧٤٥ :مبنى رقم٣٧٩١ :
الطابق الثاين � -شقة رقم٢٢ :
هاتف رقم ٩٥٨٠٦٢٩٨ - ٩٩٢٢١٩٧١ :فاك�س رقم٢٤٥٩٥٩١٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن م�سعود النزواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطا�ؤو�س الف�ضي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الطا�ؤو�س الف�ضي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٨٠٨٠٨٤٤وللم�صفي وحـده
حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ٤٠٦ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٧٨٠٤٠٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن نا�صر املخيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سامل و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن نا�صر املخيني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن �سامل و�شريكه
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٤١٠٣٠٩٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٠٠١١٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �صرب بن النتفة اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب وادي اللبيدعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �صرب بن النتفة اجلنيبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ه�ضاب وادي اللبيدعة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٦٢٩٤٣وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٧٧٧٧٢١٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�أمرية بنت �سعيد بن حمد العربية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي عربي للإن�شاءات �ش.م.م
تعلن �أمرية بنت �سعيد بن حمد العربية أ�نـها تقوم بت�صفـيــة �شركة رمي عربي للإن�شاءات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٥٨٦٥٩وللم�صفية وحـدها
حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٨٨٦٤٦٥ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
خالد بن �سعيد بن حممد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فا�سواين الدولية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعيد بن حممد احل�سني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة فا�سواين الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٤٥٧٢٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٧م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٧٤ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٩٣٣٥٢١٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن �إبراهيم بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة امل�ستقبل املتقدمة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �إبراهيم بن عبداللـه البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جنمة امل�ستقبل
املتقدمة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣١٢٢٨٥وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤٢ :ر.ب١١٣ :
هاتف رقم٩٩٥٨٨٥٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن حمد بن ال�صغري الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أريج جعالن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حمد بن ال�صغري الوهيبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أريج جعالن للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٤١٠٦٦٧٩وللم�صفي وحـده
حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٥٥٥٥٦١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�صطفى بن �سليمان بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم ال�شر�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن م�صطفى بن �سليمان بن مراد البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة ن�سائ ــم ال�ش ــر�س
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٧٤٩٨٢٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٦٤١٤٠١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن عبداللـه بن �سيف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سالمة البلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سيف البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �أبو �سالمة البلو�شي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٣٢٣٠٨وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٤٨٨٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر الكويلي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة نا�صر الكويلي و�شريكه
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٦٠٦٦٤٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�آثر فن�س �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة م�آثر فن�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٦٩٩٨٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكويلي للم�شاريع التجارية  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الكويلي للم�شاريع
التجارية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٦٨٢٠٨٣وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سيح الظبي احلديثة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة م�شاريع �سيح الظبي
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١١٤٨٧٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور املحيط �ش.م.م
يعلن نا�صر بن خمي�س بن حممد الكويلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة طيور املحيط �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٧٨٢٥٥٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٨م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن مبارك بن علي ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتبة منار العلم  -ت�ضامنية
يعلن علي بن مبارك بن علي ال�شكيلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة مكتبة منار العلم  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٥١١٠٧٢٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/١٩م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٥٥١ :ر.ب٦١١ :
هاتف رقم٩٩٧٠٦٣٥٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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يون�س بن خمي�س بن حميد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لبيك ال�سريعة الدولية �ش.م.م
يعلن يون�س بن خمي�س بن حميد البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة لبيك ال�سريعة الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦٨٨٦٠وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٣٦٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٢٤٥٧٥٥٢٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأح�ضار ال�سريعة �ش.م.م
يعلن يون�س بن خمي�س بن حميد البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الأح�ضار ال�سريعة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦٨٧٤٦وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٣٦٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٢٤٥٧٥٥٢٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأح�ضار العاملية �ش.م.م
يعلن يون�س بن خميـ�س بن حميد البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الأح�ضـ ــار العاملي ــة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦٨٧٤٣وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٣٦٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٢٤٥٧٥٥٢٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املت�سع لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن يون�س بن خميـ�س بن حميد البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة املت�سع لال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦٨٨٦٤وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٣٦٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٢٤٥٧٥٥٢٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املت�سع للأعمال �ش.م.م
يعلن يون�س بن خميـ�س بن حميد البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة املت�سع للأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦٨٨٣٦وللم�صفي وحـده حــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٣٦٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٢٤٥٧٥٥٢٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد زين حممد فايز جانو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد زين للتجارة احلديثة �ش�.ش.و
يعلن حممد زين حممد فايز جانو �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة حممد زين للتجارة احلديثة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٤٢٠٦٨٦وللم�صفي وحـده
حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٧١٧٩٩٩١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�إبراهيم بن علي بن �سامل العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراهيم بن علي العلوي و�إخوانه للتجارة  -تو�صية
يعلن �إبراهيم بن علي بن �سامل العلوي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �إبراهيم بن علي العلوي
و�إخوانه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،٧٠٣٥٠٥٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٥٠٨٤٠٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
عي�سى بن �سامل بن جميع املع�شري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة البندر �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �سامل بن جميع املع�شري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة ل�ؤل�ؤة البندر �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٨٦٠٢٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم٩٢٤٠٥٧٧٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
-262-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1444

حممد بن مراد بن �شري حممد الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سنائي الدولية و�شركاه �ش.م.م
يعلن حممد بن مراد بن �شري حممد الرئي�سي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �سنائي الدولية
و�شركاه �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٦٧٩٠٤٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٦م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٨١٠ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٥٩٩٤٨٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهد بن حمدان بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الر�ؤية الرائدة �ش.م.م
يعلن فهد بن حمدان بن �سامل املعمري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �آفاق الر�ؤية الرائدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٨١٦٦٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٥٩٨ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٥٩٤٥٤٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 خمي�س بن نا�صر العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤيا للم�شاريع ال�سياحية �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�س بن نا�صر العلوي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الر�ؤيا للم�شاريع
ال�سياحية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٥٩٢٤٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٨٨٣٣٩٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
بدر بن عبداللـه بن �سامل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاحيب الع�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن عبداللـه بن �سامل البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الرتاحيب الع�صرية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٥٩٦٠٥وللم�صفي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٥١٠٦٩٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن م�سعود بن فرج الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثمار احلي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن م�سعود بن فرج الكثريي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة ثمار احلي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٦٠٣٥٨وللم�صفي وحـده
حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٥١٥٤١٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن �سعيد بن را�شد املكتومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكتومي العاملية �ش.م.م
يعلن خليفة بن �سعيد بن را�شد املكتومي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة املكتومي العاملية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٢٠٣٣وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٧٨٠ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٩٣٣٧١٥٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مبارك بن حممد بن حمود الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مبارك واحلميدي �أبناء حممد بن حمود الوهيبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مبارك بن حممد بن حمود الوهيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة مبارك واحلميدي �أبناء
حممد بن حمود الوهيبي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل
الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٩٥٦٨٩وللم�صفي وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢٢ :ر.ب٤٠٠ :
هاتف رقم٩٦٤٣٣٤٠٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
املنذر بن �أحمد بن �سامل املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو روينا للتجارة  -تو�صية
يعلن املنذر بن �أحمد بن �سامل املرهون أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �أبو روينا للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٢١٧٤٧٨٢وللم�صفي وحـده حــق
متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٢٩٢٥٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 مرهون بن عبيد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة اخلابورة املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة ل�ؤل�ؤة اخلابورة
املتحدة للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٣٨٢٠٦وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٠٨٨٣٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سهول الظويهر الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �سهول الظويهر
الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١١٣١٨٤٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٠٨٨٣٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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�سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز الثابتي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة كـ ــنوز الثابت ــي للتجارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٠٨٧٦٣٦
وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٢٧ :ر.ب٣٢٦ :
هاتف رقم٩٢٢٥٤٢٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
�إ�سماعيل بن عبداللطيف بن �إ�سماعيل الكمايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرتابط املتميز �ش.م.م
يعلن �إ�سماعيل بن عبداللطيف بن �إ�سماعيل الكمايل أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة م�شاريع
الرتابط املتميز �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٣٧٧٩٢٨
وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٣٣٩٠٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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را�شد بن �سعيد بن خمي�س الغريبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل املرجان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سعيد بن خمي�س الغريبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة عامل املرجان للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٤٨٥٤٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٥م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٤١ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٠٧٥٩٩١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إميان بنت علي احلجرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيهوم و�شريكتها للتجارة �ش.م.م
تعلن �إميان بنت علي احلجرية �أنـها تقوم بت�صفـيــة �شركــة بيهوم و�شريكتها للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٢٠٢٩٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٧/١٣م ،وللم�صفية وحـدها حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٦ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٥٤٩٠٣٤٣ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مرت�ضى ح�سن علي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق للعلوم والتقنية �ش.م.م
يعلن مرت�ضــى ح�س ــن عل ــي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الآف ــاق للعل ــوم والتقنيـ ــة �ش.م.م,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٠٧١٧١وللم�صفي وحـده حــق متثيـل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨٢٦ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٧٨٨٩٢٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن نا�صر بن �سامل الذهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذهل للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن خالد بن نا�صر بن �سامل الذهلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الذهل للتجارة واملقاوالت
�ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٥٠٥١٨٣٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٢١ :ر.ب٦١١ :
هاتف رقم٩٨٥٧٢٥٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن �شطيط الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأزهار امل�ضيئة الوطنية �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن �شطيط الوهيبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الأزهار امل�ضيئة
الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٢٣٦٩٨وللم�صفي
وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥١٢ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٣٣١٣٣٧٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النبع الوطنية احلديثة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن �شطيط الوهيبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة م�شاريع النبع الوطنية
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٢٣٧٠٠وللم�صفي
وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥١٢ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٣٣١٣٣٧٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سوريا احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �سوريا احلديثة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٠٦٩٦٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلفان بن عامر بن خمي�س الداودي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضمانات اخلليج للأعمال �ش.م.م
يعلن خلفان بن عامر بن خمي�س الداودي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �ضمانات اخلليج
للأعمال �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٧٣٦٤٢وللم�صفي
وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤٩٤ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٤٧٧٧٨٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن خمي�س بن �سامل املطاعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نافذة ال�شرق املتحدة  -تو�صية
يعلن �سليمان بن خمي�س بن �سامل املطاعني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة نافذة ال�شرق املتحدة -
تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٤٤٣٧٧وللم�صفي وحـده
حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٣٤٩ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٢٩٢٣٠٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوتاد الربونزية للمقاوالت  -تو�صية
يعلن عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الأوتاد الربونزية
للمقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ،١١٧٩٤٨١وللم�صفي
وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٤٤٨٤٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن نا�صر بن را�شد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املا�سة الرائعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن نا�صر بن را�شد الناعبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة املا�سة الرائعة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ،١٢٥١٦٥٣وللم�صفي وحـده
حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٧٩ :ر.ب٣٢١ :
هاتف رقم٩٢٤٢١٤٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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
يو�سف بن عبداللـه بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق �شنا�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن عبداللـه بن علي البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة حدائق �شنا�ص املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ،١١٦٣٢٢٨
وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٢٠٠٥٥٥٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن خلفان بن �سامل ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سن بن حمد بن �سليم ال�شبلي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن خلفان بن �سامل ال�شبلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة ح�سن بن حمد بن �سليم
ال�شبلي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـل الـتجـاري
بالرقـم  ،١٠٢٥٨٢٤وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٢٨٦١٨٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن علي بن �سامل املقر�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح �صعراء التجارية  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن علي بن �سامل املقر�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �صروح �صعراء التجارية  -ت�ضامنية,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٣٦٤٤٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٤ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٩٦٦٩٩٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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بثينة بنت �أحمد بن �سعيد اجلهورية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمد الريادة العايل �ش.م.م
تعلن بثينة بنت �أحمد بن �سعيد اجلهورية �أنـها تقوم بت�صفـيــة �شركــة جمد الريادة العايل
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٦٤١٩٠وللم�صفية وحـدها
حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٣٢ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩١٢١٢٣٤ :
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 أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
نا�صر بن علي بن نا�صر البطيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البطيني الوطنية �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن نا�صر البطيني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة البطيني الوطنية �ش.م.م,
وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٥١٠٧٥وللم�صفي وحـده حــق متثيـل
ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٤٠٥ :ر.ب٤٢٢ :
هاتف رقم٩٢٥٥٨٧٢٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن خمي�س بن �سامل الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة روائع �شوف العني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن خمي�س بن �سامل الها�شمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة روائع �شوف العني
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم ،١١١٥١٢٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٣١م ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٦٣٣٧١٥١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلفان بن حممد بن خلفان البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صفاوة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خلفان بن حممد بن خلفان البادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة ال�صفاوة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،٣١٩٢١٣٠وللم�صفي وحـده
حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٦ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٣١٣٠٣٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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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املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزمالء للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة الزمالء للتكنولوجيا
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١٣٠٢٩٠٨وللم�صفي وحـده حــق
متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـية 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:
مركز عمان التجاري  -الطابق اخلام�س  -مكتب رقم٥٠٦ :
�ص.ب ٣٧٥ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم ٢٤٧٩٥٨٨٤ - ٢٤٧٩٥٨٨٢ :فاك�س رقم٢٤٧٩٥٨٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عامر بن �سليمان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ النفحات للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن عامر بن �سليمان الكلباين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �شموخ النفحات للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١٢٨٢٤٧٨وللم�صفي وحـده حــق
متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٨٥٥٨٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�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 عبداللـه بن را�شد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بهجة ال�سرور للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن عبداللـه بن را�شد ال�سيابي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة م�شاريع بهجة ال�سرور
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١١٤٨١٧٩وللم�صفي
وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٩٢٢٥٨١٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صفوفة احليوية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن را�شد ال�سيابي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة امل�صفوفة احليوية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ،١١٩٢٢٤١وللم�صفي
وحـده حــق متثيـل ال�شركـة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٩٢٢٥٨١٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريق املطر الدويل �ش.م.م
يعلـن مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فريق املطر الدويل
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1282022ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساي فييلد ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلب ــراء العاملي ــون لتدقي ــق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه
امل�صفي ل�شركـة �ساي فييلد ال�شرق الأو�سط �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1174074ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريان ل�صناعة الكربونات والرخام �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ريان ل�صناعة
الكربونات والرخام �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1051674
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
ال�سفوح الذهبية للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1732331ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البيتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الو�سيط الوطني  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البيتي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مركز الو�سيط
الوطني  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1735055ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل اجلمرية �ش.م.م
يعلـن خالد بن الل بخ�ش بن خدابخ�ش البلو�شي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة تالل اجلمرية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1180358عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن هالل بن علي اخلليلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربية للأ�سماك �ش.م.م
يعلـن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العربية للأ�سماك �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1548913ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صالح للأعمال املتطورة �ش.م.م
يعلـن �صالح بن هالل بن علي اخلليلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�صالح للأعمال املتطورة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1126437ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج بيجنج هينج يو �ش.م.م
يعلـن مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اخلليج
بيجنج هينج يو �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1118320ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع جمان للأعمال �ش.م.م
يعلـن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة روائع جمان
للأعمال �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1328965ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سليمان بن رجب البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رمال طوي عدي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سليمان بن رجب البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة رمال طوي عدي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1030684ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سر ال�شرق الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ن�سر ال�شرق الذهبي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1060789ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن حممد بن خ�صيب احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرية الرمان للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن خ�صيب احل�ضرمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة قرية الرمان
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1220729ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إلهام الإبداع �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن خ�صيب احل�ضرمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إلهام الإبداع
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1296483ع 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 الإلهام احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الإلهام
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،8082820
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالرحمن بن عبداللـه بن حممد ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي �صحار العاملية �ش.م.م
يعلـن عبدالرحمن بن عبداللـه بن حممد ال�شيزاوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرا�سي
�صحار العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1193599ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن نا�صر بن �سيف ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللمعة امل�شرقة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن نا�صر بن �سيف ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اللمعة امل�شرقة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1026916ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن خلفان بن �سليمان احل�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�سقط للخدمات ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن خلفان بن �سليمان احل�سني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة رمال م�سقط
للخدمات ال�شاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،6074561
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�سعود بن علي بن م�سعود الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االنطالقة املتميزة �ش.م.م
يعلـن م�سعود بن علي بن م�سعود الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة االنطالقة املتميزة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1105895ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو با�سل العجمي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن �سامل العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع �أبو با�سل العجمي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1513427ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممود بن حممد بن �سعود التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكواكب الربونزية للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممود بن حممد بن �سعود التوبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الكواكب الربونزية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1052350ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حامد بن حمود بن حممد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد �إزكي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حامد بن حمود بن حممد الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أوتاد �إزكي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1238110ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ماجد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سرايا �صحار الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سرايا �صحار الذهبية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1169650
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمري بن عامر بن حممد اخل�صيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمالت النعماء للتجارة �ش.م.م
يعلـن عمري بن عامر بن حممد اخل�صيبي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة حمالت النعماء
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1243891عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن مرهون بن �سعيد العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن مرهون العلوي وعامر بن �سيف العي�سائي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن مرهون بن �سعيد العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حممد بن مرهون
العلوي وعامر بن �سيف العي�سائي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،8040931ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن عبا�س بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النطاقات املميزة �ش.م.م
يعلـن عادل بن عبا�س بن علي البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة النطاقات املميزة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1179732ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن �سيف بن �سعيد ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرا�سي احلديثة �ش.م.م
يعلـن عادل بن �سيف بن �سعيد ال�شيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املرا�سي احلديثة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1069759ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سليمان بن �سامل الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج قريات احلديثة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سليمان بن �سامل الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبراج قريات احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1274999ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س للم�شاريع املثالية �ش.م.م
يعلـن عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�سا�س للم�شاريع
املثالية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1286029ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جابر بن خمي�س بن �سامل اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية العالية للمعادن واخلدمات �ش.م.م
يعلـن جابر بن خمي�س بن �سامل اخلنب�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التقنية العالية للمعادن
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1278992ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن خليفة بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللم�سات الراقية للأفراح �ش.م.م
يعلـن علي بن خليفة بن علي البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اللم�سات الراقية للأفراح
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1169565ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممود بن عبداللـه بن �سامل احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض ال�صفاء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممود بن عبداللـه بن �سامل احلو�سني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ريا�ض ال�صفاء
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3302261ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن عبداللـه بن �سامل البادي و�شركائه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سامل بن عبداللـه البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سامل بن عبداللـه بن
�سامل البادي و�شركائه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1159275ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يعقوب بن حميد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الدار الوطنية �ش.م.م
يعلـن يعقوب بن حميد بن �سعيد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �صروح الدار الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1184776ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن �سبيل بن عي�سى البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط العاملية للإن�شاءات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن هالل بن �سبيل بن عي�سى البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�سقط العاملية للإن�شاءات
واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234443ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن عمر بن حممد املعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرا�سي اخلبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن بدر بن عمر بن حممد املعدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرا�سي اخلبة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1147982ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمدان بن �سليم بن حمدان العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة وديان احلمراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حمدان بن �سليم بن حمدان العربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة وديان احلمراء للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،5103800ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق اجلديد للتقنية والتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�شرق اجلديد
للتقنية والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1016362ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حن�ضل بن عدمي م�سلم الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سمة الفيا�ض للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حن�ضل بن عدمي م�سلم الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ب�سمة الفيا�ض للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1549359ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يون�س بن غ�صن بن علي احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شمال نزوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن يون�س بن غ�صن بن علي احلرا�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شمال نزوى للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1090142ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن م�سلم العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طائر العفية للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سامل بن حممد بن م�سلم العرميي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة طائر العفية للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1030740ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن �سعيد بن حمد امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام اللوية للتجارة  -تو�صية
يعلـن يو�سف بن �سعيد بن حمد امل�شايخي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة و�سام اللوية للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1120787ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جمعة بن ن�صيب بن فرحان املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي اجلنوب الف�ضية �ش.م.م
يعلـن جمعة بن ن�صيب بن فرحان املرزوقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة رمي اجلنوب الف�ضية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1091892ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�س لالت�صاالت �ش.م.م
يعلـن عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة يا�س لالت�صاالت �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1287119ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد اجلزيرة العربية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة احتاد اجلزيرة العربية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1767763عن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للهند�سة والكهرباء �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي لل�شركـ ــة العاملية للهند�سة
والكهرباء �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1169990عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الوطنية للأعمال والهند�سة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي لل�شركـ ــة العاملية الوطنية
للأعمال والهند�سة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم ،1625500
عن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء العاملية املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ال�صحراء العاملية
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1777025عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية لال�ستثمارات والأعمال الدولية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي لل�شركـ ــة العاملية لال�ستثمارات
والأعمال الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1005702عن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية احلديثة املتقدمة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي لل�شركـ ــة العاملية احلديثة
املتقدمة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1163611عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة لل�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي لل�شركـ ــة العاملية املتحدة لل�شرق
الأو�سط �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1059063عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجموعة العاملية الأولى �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة املجموعة العاملية
الأولى �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1106794عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية اخلليجية الأولى �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي لل�شركـ ــة العاملية اخلليجية
الأولى �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1047008عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اخلليجية الأهلية ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي لل�شركـ ــة اخلليجية الأهلية
ال�شاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1843524عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الأهلية لل�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صف ــي لل�شركـ ــة الأهلي ــة لل�شــرق
الأو�سط �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم  ،1778170عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التجارة الن�شطة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
التجارة الن�شطة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1318780ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرفاء العاملية �ش.م.م
يعلـن عوف بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الرفاء العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1136473ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نوح بن حممد بن �أحمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغاز الهند�سية �ش.م.م
يعلـن نوح بن حممد بن �أحمد البو�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الغاز الهند�سية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1147399ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ماجد بن حممد بن حمد ال�سكيتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن الواعدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن حممد بن حمد ال�سكيتي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع ابن الواعدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1074502ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن �سبيل بن عي�سى البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمال�س للأعمال �ش.م.م
يعلـن هالل بن �سبيل بن عي�سى البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جمال�س للأعمال �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1285485ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن عقيل بن �سامل باعلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرباط للتطوير املتعدد املحدودة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن عقيل بن �سامل باعلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرباط للتطوير املتعدد
املحدودة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1321051ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن م�صبح بن �سعيد ال�شيدي و�شركائه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سامل بن عبداللـه البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة علي بن م�صبح بن �سعيد
ال�شيدي و�شركائه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1159273ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أطياف احلزم املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سامل بن عبداللـه البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أطياف احلزم املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1159272ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
تركي بن حممد بن حممود املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�صمة عطر  -تو�صية
يعلـن تركي بن حممد بن حممود املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ب�صمة عطر  -تو�صية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1267503ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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را�شد بن علي بن �سعيد احلامدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة را�شد و�سعيد �أبناء علي بن �سعيد احلامدي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن علي بن �سعيد احلامدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة را�شد و�سعيد �أبناء علي بن
�سعيد احلامدي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3114619ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حممد بن عبداللـه مقيبل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندى اخلري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن حممد بن عبداللـه مقيبل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ندى اخلري للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2155923ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن م�صبح بن �سامل ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد املدائن للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سلطان بن م�صبح بن �سامل ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة روافد املدائن للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1001404ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجمر الف�ضي �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سامل بن �أحمد البو�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املجمر الف�ضي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1075273ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد �صحار الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة روافد �صحار
الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1188618
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 احلر اجلديدة للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة احلر
اجلديدة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1267852
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املريبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب النربا�س املت�ألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة تالل
املريبي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،8067244
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فهد بن �سامل بن را�شد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعيدي والرحبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن فهد بن �سامل بن را�شد ال�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�سعيدي والرحبي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1068495ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حممد بن عبداللـه بن
علي الكلباين و�أوالده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3145492ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن م�سعود بن حممد الرحمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتيب للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سليمان بن م�سعود بن حممد الرحمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الرتيب للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1612271ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خمي�س بن عبداللـه بن عبدالرحمن الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�شهرة �ش.م.م
يعلـن خمي�س بن عبداللـه بن عبدالرحمن الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عامل ال�شهرة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1570579ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع الغريبي واملعمري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن علي بن �سامل املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع الغريبي
واملعمري للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1437771
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة العمرانية �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
النه�ضة العمرانية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1024553
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عامر بن مبارك بن حبيب ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عامر مبارك حبيب ال�سليمي و�شركاه  -ت�ضامنية
يعلـن عامر بن مبارك بن حبيب ال�سليمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عامر مبارك حبيب
ال�سليمي و�شركاه  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1203665
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يون�س بن �سليمان بن نا�صر احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إثمار للتطوير �ش.م.م
يعلـن يون�س بن �سليمان بن نا�صر احلرا�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إثمار للتطوير
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1319455ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن م�سلم املحروقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللتزم للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �سعيد بن م�سلم املحروقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة امللتزم للإن�شاءات
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1165818ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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