
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1125(                                                                         ال�سنـــــة الرابعــة والأربعــــون 

         

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                  وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2015/297    �ســــادر فــــي 2015/11/19 بحظــــر �سيـــد وجمــــع 

ال�صفيلـح خـالل مو�صـم ال�صيـد لعـام 2015م .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                                                          وزارة التجــارة وال�سناعــة

اإعالن ب�صــاأن طلبــات بــراءات االختــراع املقبولــة .

اإعالن ب�صـــاأن ت�صجيــــــل النمــــاذج ال�صناعيــــة .

اإعالن ب�صاأن العالمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجالت بانتقال ملكيتها .

                                                          البنـك املركـزي العمانـي

اإعالن ب�صاأن القيمة االإجمالية للنقد املتداول فـي ال�صلطنة اإىل نهاية �صهر اأكتوبر 2015م .

رقم 

ال�سفحة

 الأحــد 17 �صفــــــــــر 1437هـ                                                        املـوافـــق 29 نوفمبــــر 2015م   
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رقم 

ال�سفحة

اإعـــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات 

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت االأطايب �ش.م.م .

عبد الرحيـم بن اإ�سماعيـل كاظـم

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صــاوي روي �ش.م.م .

حممود بن حممد بن �سليم ال�سيابي 

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تي ار�صي الهند�صيــة �ش.م.م .

حممـد بن علـي بـن حمـود القم�سوعـي

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهالء االأهلية للمياه �ش.م.م .

هــالل بـن علـي بــن حممــد ال�ساملـي 

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اال�صتطالع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

مكتــب الأول لال�ست�ســارات املاليــة 

اإعــــالن عن انتهــاء اأعمال الت�صفـيــة ل�صركــة الري لوج�صتيكا - عمان �ش.م.م .

مكتب ابن حيـان - حما�سبــون قانونيــون

اإعــــالن عن انتهــاء اأعمال الت�صفـيــة ل�صركــة الغدير العربية �ش.م.م .

�سيف بن را�سد بن �سيف الأ�سخري

اإعـالن عن انتهـاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيف االأ�صخري واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

 وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

قــــرار وزاري 

رقــم 2015/297 

بحظـر �صيـد وجمـع ال�صفيلـح خـالل مو�صـم ال�صيـد لعـام 2015م

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 81/53 ،

ال�سـادرة  املائية احليـة  الثـروة  البحـري وحماية  ال�سيـد  التنفيذية لقانون  واإىل الالئحة 

بالقرار الوزاري رقم 4/ 94 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحظر �سيد وجمع ال�سفيلح وحيازته وجتهيزه وتداوله والتعامل فيه مبا فـي ذلك النقل 

والبيع وال�سراء والت�سدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات ، وذلك خالل مو�سم ال�سيد 

لعام 2015م .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صــدر فـي :   7 /   2  / 1437هـ

املـوافـــــق : 19 / 11 / 2015م
 د . فــوؤاد بـن جعفــر ال�صاجوانــــي 

وزيــــر الزراعـــــة والثـــروة ال�سمكيـــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

وزارة التجــارة وال�صناعــة

اإعـــــــــالن

تعلـــن دائـــرة امللكيـــة الفكريــــة عـن طلبـــات البـــــراءات املقبولـــة ، وعلـــى كـــل ذي م�صلحــــة 

احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�صر وذلــك طبقـــا 

للمــــادة ) 9-5-ج ( وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�صناعيـــــة ال�صــــادر باملر�صـــــوم 

ال�صلطــــانــي رقـــــــــم 2008/67 واملـــــــــــادة )31( مـــــن الئحتــــــــه التنفـيذيـــــة ال�صــــــــادرة بالقـــــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـيــــة

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�صبقيــة

32تاريــخ االأ�صبقيــة

33بلــد االأ�صبقيــة

54ت�صميــة االختـراع

57الو�صــف املخت�صـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

 - 1)21( OM/P/2005/00011

)22( 2/2/2005

)31(0220389.1 - PCT/EP2003/050606

)32(3/9/2002 - 2/9/2003

)33(GB - EP

طريقة لتف�صري بيانات مقا�صة فـي بئر هيدروكربونات اأثناء االإنتاج . )54(

يتعلق االخرتاع بطريقة حل�صاب معدالت التدفق احلجمية الن�صبة لواحد )57(

على االأقل من اأطوار التدفق اخلارج متعدد االأطوار الذي ين�صاب فـي البئر ، 

وتت�صمن الطريقــة املذكــورة خطــوة اأولــى لر�صــد اأجــزاء حجميــة مو�صعيـة 

و/ اأو �صرعات االأطوار املذكورة عرب قطاع البئر عند عمق معني وتت�صمن اأي�صا :

- تعديالت لقيا�صات االأجزاء احلجمية املو�صعية و/اأو ال�صرعات املذكورة 

جلعلها تتوافق مع بع�صها البع�ض و/اأو مع ظروف التدفق اخلارج ،

- انتقاء منوذج تدفق ميثل التدفق اخلارج ريا�صيا ،

- ا�صتكمـــال قيا�صـــات االأجـــزاء احلجميـــة املو�صعيــة املذكـــورة و/اأو قيا�صــات 

ال�صرعــة املو�صعيــة املذكورة بنموذج التدفق املنتقى للح�صول على قيمة 

اجلـــزء احلجمـــي وقيمــــة ال�صرعـــــة لطــــور واحـــد علـــى االأقـــــل للتدفــــــق 

اخلــارج عرب القطاع املذكور للبئر عند العمق املذكور ،

على  املذكور الواحد  للطور  الن�صبية  التدفق احلجمية  - ح�صاب معدالت 

القطــاع  علـى  وال�صرعــة  املذكــور  احلجمــي  اجلــزء  قيــم  بتكامـل  االأقل 

املذكور للبئر عند العمق املذكور .

)71( SCHLUMBERGER OILFIELD ASSISTANCE LIMITED

 )72(FAUR Marian
 MARCUS ٫ Remi

)73(SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B. V.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

 - 2)21( OM/P/2006/00115

)22( 16/10/2006

)31(60/569876 ٫ PCT/CH2005/000257

)32(11/5/2004 ٫ 9/5/2005

)33(US ٫ CH

مقذوف بدون الر�صا�ض )54(

يتعلق االخرتاع احلايل مبقذوف بعيار �صغري ي�صتمل على غالف خارجي )57(

م�صنوع من التمبك ، وقلب �صلب م�صنوع من ال�صلب املقوى وجزء اأ�صا�صي 

مغلف جموف م�صنوع من التمبك . يتم نقل الطاقة احلركية اأ�صا�صا اإىل 

فـي  ال�صلب  القلب  الهدف بحيث يخرتق هذا  اإ�صابة  ال�صلب عند  القلب 

املوجود فـي الداخل وي�صعد  املغلف  القلب  اللدن  الغالف  . يدعم  الهدف 

على �صكل ع�ض الغراب فـي الغالف الذي يتغري �صكله بدون حدوث �صظايا 

منه . يتم تزويد املقذوف اخلا�ض بهذا االخرتاع باإمكانية جيدة للطريان 

واأداء بالي�صتي نهائي كبري وميكن اإنتاجه بحيث يخلو من الر�صا�ض متاما . 

)71( RUAG AMMOTEC

 )72( SPATZ Peter

 BAUMGARTNER Hans

 SCHAER Fritz
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اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن ت�صجيل النماذج ال�صناعية وفقا لأحكام قانون حقوق امللكية 

ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 .

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صلطنـــة عمــــــان

وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة

 �ملديرية �لعامة للتجارة

د�ئـرة �مللكية �لفكريــة

)21(OM/ID/2015/00003 : رقم الطلب

تاريخ التقدمي : 2015/3/30)22(

رقم ال�صهادة امل�صجلة)11(

تاريخ الت�صجيل)15(

)45(

9  - )LOC Cl. 9-01)51ت�صنيف لوكارنو 01 

ا�صم وعنوان مقدم الطلب1)71(

2
راين ريفري�صمينت�ش �ش.م.ح/ موؤ�ص�صة وم�صجلة فـي املنطقة احلرة جلبل علي/

 مكتب رقم : 1306  ال بي 19 جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

3

ا�صم وعنوان امل�صمم1)72(

يان ريو - من �صركة �صيديل بلووينغ اأند �صريفي�صز2

اأفنو دي ل باترويل دي فران�ش ، اف -76930 اأكتوفيل - �صور - مري- فرن�صا3

)73(1

2

3

)74(
1

الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م 

مركز م�صقط الدويل ، املنطقة التجارية ، الدور الثاين ، م�صقط ، �صلطنة عمان

بيانات الأ�صبقية)30(

الرقم :                         التاريخ :                    البلد : 

)28( عدد النماذج فـي الطلب: واحد بـ 6 اأ�صكال                 منوذج �صناعي)12(

  )54( املنتج الذي يغطيه الطلب : عبوة "قارورة"

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

)55( الت�صميم

منظر ل�صكل 

حميط القارورة

منظر علوي منظر �صفلي منظر جانبي منظر اأمامي  منظر كامل 

للعبوة

عبارة عن عبــوة )قارورة( للع�صائــر وامل�صروبــات م�صممـــة بطريقة مميـــزة ب�صكل ديناميكي مفعم 

باحليوية وفريدة من نوعها ، الق�صم الأعلى من القارورة يتكون من خطوط دائرية ال�صكل حتيط 

بالقارورة ب�صكل متواز ومتوال وحمفور ب�صكل بارز . والق�صم ال�صفلي من القارورة منقو�ش بنقو�صات 

�صغرية متال�صقة ب�صكل مميز ويحتوي على جتويف ب�صكل �صريط مموج على �صكل ق�صرة الفاكهة 

املنزوعة من على منت�صف العبوة ، وهذا اجلزء من القارورة يت�صكل من ثالثة اأحرف مقو�صة وغري 

حادة مما يجعل قب�صة اليد حمكمة ومريحة وجتعل من ا�صتعمــال العبوة �صهلة ال�صتخــدام . كمـا 

اأن اجلزء ال�صفلي من القارورة يت�صكل من خطني دائريي ال�صكل متوازيني ومتواليني وحمفورين 

بنتوءات بارزة . يحتوي قاع القارورة على نقو�ش ب�صكل زهرة حيث توجد دائرة مركزية حتيط بها 

اأ�صكال هند�صية على �صكل بتالت الزهرة ومقعرة ، والقارورة م�صنوعة من البال�صتيك .

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صلطنـــة عمــــــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 �ملديرية �لعامة للتجارة

د�ئـرة �مللكية �لفكريــة

)22(OM/ID/2014/00011 : رقم الطلب

تاريخ التقدمي : 2014/6/4)21(

رقم ال�صهادة امل�صجلة)44(

تاريخ الت�صجيل)45(

)11(

Int. Cl.)51(

فاليفرتك �ش.م.ل. )اوف �صور(                1)71(

كورني�ش املزرعة ، بناية خاطر ، الطابق الثاين ، بريوت ، لبنان2

3

�صيمرا ايكتيوجلو 1)72(

2

3

)73(1

2

�صما�ش للملكية الفكرية /�صلطنة عمان1)74(

2

)30(

منــــوذج �صناعــــي : زجاجــــــة مــــــــن )12(

البال�صتيك لتغليف م�صحوق املنتجات

)28( عدد النماذج فـي الطلب : 5

)54( املنتج الذي يغطيه الطلب :

)57( الت�صميم :
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اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صلطنـــة عمــــــان

وزارة التجارة وال�صناعة

 �ملديرية �لعامة للتجارة

د�ئـرة �مللكية �لفكريــة

)22(OM/ID/2014/00019 : رقم الطلب

تاريخ التقدمي : 2014/10/12)21(

رقم ال�صهادة امل�صجلة)44(

تاريخ الت�صجيل)45(

)11(

)Int. Cl.)51ت�صنيف لوكارنو

فاليفرتك �ش.م.ل. )اوف �صور(                 جن�صيتها : لبنانية1)71(

كورني�ش املزرعة ، بناية خاطر ، الطابق الثاين ، بريوت ، لبنان2

3

)72(
�صيمرا ايكتيوجلو 1

2

3

)73(1

2

�صما�ش للملكية الفكرية /�صلطنة عمان1)74(

2

)30(

منــــوذج �صناعــــي : زجاجــــــة مــــــــن )12(

البال�صتيك لتغليف م�صحوق املنتجات

)28( عدد النماذج فـي الطلب : 

)54( املنتج الذي يغطيه الطلب :

)57( الت�صميم :
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة و التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتهـــا وفقـــا لأحكام املادة )7/94( من قانـــون حقوق امللكيـــة ال�سناعيـــة ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 4837

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2000/9/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 670 فـي 2000/5/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : ات�ش. بي فوودز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ات�ش. جي. هينز فوودز يو كي ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اململكة املتحدة - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ساوث بيلدينغ ، هايز بارك ، هايز ، ميدل�سيك�ش ، يو بي 4 ، 8 

                                                 اإيه اإل ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/4/26م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/3م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 9320

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 777 فـي 2004/10/16م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : �سبارو ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : نيو�سبارو ، اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 401 برودهولو رود ، ميلفيل ، نيويورك 11747 ، الوليات 

                                                   املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/12/10م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/1م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 9324

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 731 فـي 2002/11/6م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : فران�ش اأمبليوير غروب

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جاكوي�ش فـيث

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2 ، ريو دي با�سانو ، 75116 باري�ش ، فرن�سا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/11/9م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 11320

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 697 فـي 2001/6/16م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : ات�ش. بي فوودز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ات�ش. جي. هينز فوودز يو كي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اململكة املتحدة - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ساوث بيلدينغ ، هايز بارك ، هايز ، ميدل�سيك�ش ، يو بي 4 ، 8 

                                                   اإيه اإل ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/4/26م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 11321

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 710 فـي 2002/1/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : ات�ش. بي فوودز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ات�ش. جي. هينز فوودز يو كي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اململكة املتحدة - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ساوث بيلدينغ ، هايز بارك ، هايز ، ميدل�سيك�ش ، يو بي 4 ، 8 

                                                   اإيه اإل ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/4/26م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 16707

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/2/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 728 فـي 2002/10/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : �سبرييت�ش انرتنا�سيونال بي فـي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جريفولز وورلدوايد اوبري�سنز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : قرب�سية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : امبا�سي هاو�ش ، بال�سربيدج دولين 4 ، ايرلند

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : قرب�ش

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2012/12/3م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/2/24م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 18539

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/8/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 745 فـي 2003/6/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : مايوريك لكرويوك�ش ا�ش اأ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : مايوريك لكرويوك�ش تي ام ا�ش اأ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ريو دي�ش راجنريي�ش 21 ، 2350 �سايجنيليجاير ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/8/19م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/10/28م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 19061

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/9/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 791 فـي 2005/5/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : نيو اأورورا كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اأول ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2200 اأول واي ، دولي�ش ، فـي ايه 20166 ، الوليات املتحدة 

                                                الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/11/26م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 19208

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/12/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 753 فـي 2003/10/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : ذا لني كومباين ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : لني فـرينت�سر اند�سرتيز ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5380 هاي واي 145 �ساوث ، توبيلو ، مي�س�سبي 38801 ، 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2012/7/13م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 20157

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 742 فـي 2003/5/3م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : برينورد ريكارد ا�ش.ايه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اغرو�ش هولدينغ ا�ش. اأ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : وار�سو اأول امييلي بالتر 35 ، 113 - 00 وار�سو ، بولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : بولندا

 تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2008/6/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 20157

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 742 فـي 2003/5/3م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : اغرو�ش هولدينغ ا�ش. اأ

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وايربوا ا�ش. اأ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بوزنان اأول كوماندورياه ، 023 - 61 بوزنان ، بولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : بولندا

 تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2009/6/30م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 23786

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/7/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 767 فـي 2004/5/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : ات�ش. بي فوودز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ات�ش. جي. هينز فوودز يو كي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اململكة املتحدة - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ساوث بيلدينغ ، هايز بارك ، هايز ، ميدل�سيك�ش ، يو بي 4 ، 8 

                                                   اإيه اإل ، اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/4/26م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 26917

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2005/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 781 فـي 2004/12/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : نار�سيكو رودراجيوز كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ان ار كال�ش 3 ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 30 ايرفينغ بال�ش ، 9فلور ، نيويورك ، نيويورك 10003 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/9/12م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/2/24م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 34665

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/5/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 801 فـي 2004/10/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : فانتيني �سبور ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستيك ران�سيز انرتنا�سيونال بي فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ساين�ش بارك 400 ، 1098 اك�ش ات�ش ام�سرتدام - هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/9/18م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2014/10/14م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 36707

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : دييغو نورث اأمريكا ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دياجو براند�ش بي. فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مولينويرف 12 - 10 ، 1014 بي جي ، اأم�سرتدام ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/6/17م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 36708

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : دييغو نورث اأمريكا ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دياجو براند�ش بي. فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مولينويرف 12 - 10 ، 1014 بي جي ، اأم�سرتدام ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/6/17م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 41242

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 832 فـي 2007/2/3م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : جمموعة الإمارات القاب�سة �ش.م.ل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فران�سيز كون�سورتيوم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : انرتنا�سيونال تر�ست بيلدينغ رود تاون ، تورتول - جزر 

                                                   العذراء الربيطانية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : بريطانيا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/22م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2014/11/13م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 45828

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : �ستوك جي. بوتيك جنيفر

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنيفر ا�ش. ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمربغية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 23 ريو الدارينجني ، ال  1118 لوك�سمربغ ، جراند ديوت�ش 

                                                   دي لوك�سمربغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمربغ

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/1/31م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 45829

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : �ستوك جي. بوتيك جنيفر

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنيفر ا�ش. ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمربغية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 23 ريو الدارينجني ، ال  1118 لوك�سمربغ ، جراند ديوت�ش 

                                                   دي لوك�سمربغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمربغ

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/1/31م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 45830

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : �ستوك جي. بوتيك جنيفر

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جنيفر ا�ش. ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : لوك�سمربغية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 23 ريو الدارينجني ، ال  1118 لوك�سمربغ ، جراند ديوت�ش 

                                                   دي لوك�سمربغ

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : لوك�سمربغ

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/1/31م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49067

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/1م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49068

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2014/11/13م

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49069

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/1م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49632

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/1م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49633

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/1م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49634

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/1م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49635

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/1م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49636

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/1م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 49637

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : بــــوز األيــــن هاميلتــــون انتلكت�ســــوال بروبرتــــي هولدينجــــز ،

                                                 ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بوز األني هاميلتون ، انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8283 جرين�سبورو درايف ، ماكلني ، فـريجينا 22102 - 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/20م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/1م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 51284

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 872 فـي 2008/10/6م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : دييغو نورث اأمريكا ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دياجو براند�ش بي. فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مولينويرف 12 - 10 ، 1014 بي جي ، اأم�سرتدام ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/6/17م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 51285

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 871 فـي 2008/9/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : دييغو نورث اأمريكا ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : دياجو براند�ش بي. فـي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هولندية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مولينويرف 12 - 10 ، 1014 بي جي ، اأم�سرتدام ، هولندا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : هولندا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/6/17م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/3/9م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 55228

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2010/11/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 904 فـي 2010/2/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : جمموعة الإمارات القاب�سة �ش.م.ل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فران�سيز كون�سورتيوم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بريطانية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : انرتنا�سيونال تر�ست بيلدينغ رود تاون ، تورتول - جزر 

                                                   العذراء الربيطانية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : بريطانيا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2014/10/22م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2014/11/13م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 83053

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/11/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1059 فـي 2014/6/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : اي�سالند فوودز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اي�سالند فوودز ميدل اي�ست اف زد اي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تي بي اأوف �سي اإيه 123 ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية 

                                                   املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/11/19م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/2/17م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 83054

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/11/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1059 فـي 2014/6/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : اي�سالند فوودز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اي�سالند فوودز ميدل اي�ست اف زد اي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : تي بي اأوف �سي اإيه 123 ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية 

                                                   املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/11/19م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/2/17م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 12315

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/11/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : مرياتو اإ�ش.بيه.اأيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينيفيت اإي�ست اإ�ش.بيه.اأيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـي �سرتادا بروفن�سيايل اإي�ست ، 28064 لنديونا ، نوفارا ، 

                                                   اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/6/24م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/18م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 12316

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 697 فـي 2001/6/16م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : مرياتو اإ�ش.بيه.اأيه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينيفيت اإي�ست اإ�ش.بيه.اأيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـي �سرتادا بروفن�سيايل اإي�ست ، 28064 لنديونا ، نوفارا ، 

                                                   اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2010/6/24م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/18م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 12443

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/2/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 852 فـي 2007/12/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : فـريينو ا�ش ايه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : روبرتو فـريينو ديفو�سني ، ا�ش ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأ�سبانية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سي بونتيفيدرا 2 - 4 ، باركو تكنوليجيكو دي جاليكا 32900 ، 

                                                   �سان �سيربوادا�ش فـينا�ش اوريني�ش ، اأ�سبانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأ�سبانيا

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/5/22م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/10/19م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 34689

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/2/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 798 فـي 2005/9/4م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : اأم فـي جيه فودز)اإنديا( برايفت ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيه فـي اإيه ت�سوليل هيلث كري برايفت ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1583 ، 15 ال�سارع الرئي�سي ، انا نيجار ت�سيناي - 040600 - 

                                                   تاميل نادو ، الهند

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الهند

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/6/19م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/10/13م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 34690

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/2/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 798 فـي 2005/9/4م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : اأم فـي جيه فودز)اإنديا( برايفت ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإيه فـي اإيه ت�سوليل هيلث كري برايفت ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1583 ، 15 ال�سارع الرئي�سي ، انا نيجار ت�سيناي - 040600 - 

                                                   تاميل نادو ، الهند

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الهند

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/6/19م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/10/13م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 44164

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 892 فـي 2009/8/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : �ساينت - جوبان فـيدرو�ش ، ا�ش ايه

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : كولور�ش كومري�سيو اأي دي�سينفو لفيمينتو دي يرودوتو�ش 

                                                   ال تي دي ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : برازيلية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ديبيتدو فـي�سينت بينيدو ، رقم 06 ، فـيال جويلهريمي ، 

                                                   �سي اأي بي 02064 - 120 �ساوباولو ، ا�ش بي ، الربازيل

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الربازيل

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2013/9/19م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/10/13م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 59530

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2010/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 906 فـي 2010/3/1م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : �سركة ظفار لل�سناعات ال�سمكية الغذائية �ش م ع ع

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : م�سنع فر�سلي فروزن فودز �ش ذ م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 38404 دبي - الإمارات العربية املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/5/4م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/10/13م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 86411

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1085 فـي 2015/1/15م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : موؤ�س�سة انت�سار �ش.م.م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هونيويل انرتنا�سيونال انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 101 كولومبيا رود ، موري�ستاون ، نيوجري�سي 07962 ، 

                                                   الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/5/11م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/10/13م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 87843

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 24

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1090 فـي 2015/2/8م

ا�ســـــــم املالــــــك ال�سابـــــــق : تي ا جلي لتجارة البطانيات �ش ذ م م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة / جلف هاو�ش للتجارة العامة )�ش.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - ال�سناعة والتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : حمل رقم 5 - 10 ملك اأحمد حممد عبدالرحمن - نايف - 

                                                   دبي - الإمارات العربية املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريـــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2015/10/11م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2015/11/16م
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البنــك املركــزي العمانــي

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقـــم 2000/114 ، يعلــن البنك املركــزي العماين اأن القيمــــة الإجماليــــة للنقــــد املتـــــداول 

فـي ال�سلطنة حتى نهايـة �سهــر اأكتوبر 2015م قـد بلغت : 1٫668٫891٫764/435 ريال عماين

األفـا و�سبعمائـة  )مليــارا و�ستمائــة وثمانيــة و�ستيــن مليونــا وثمامنائـة وواحــدا وت�سعيـن 

واأربعة و�ستني ريال عمانيا واأربعمائة وخم�سا وثالثني بي�سة فقط( .

البنــك املركــزي العمانــي 
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مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة بيت الأطايب �ش.م.م

يعلـن مكتب العمانيــة الدوليــة لتدقيــق احل�شابــات اأنــه يقــوم بت�شفيــة �شركـة بيت الأطايب 

�ض.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل التجـــاري بالرقــم 1794264 ، وفقـــا لتفويــ�ض ا�شحاب 

2015/6/16م ، وللم�شفـــي وحــده حـــق متثيــل  املـــوؤرخ  املــال فـي اجتماعهــم  ح�شــ�ض راأ�ض 

ال�شركـة فـي الت�شفيـة اأمام الغري ، وعلــــى اجلميـع مراجعة امل�شفــــي فـي كافـة الأمــــور التــي 

تتعلـــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان التالـي :

اخلوير - بناية جممع اليا�سمني - الدور الثالث - مكتب رقم : 303

هاتـف رقـم : 24482264 - 97015555 - 96138640 

فاك�ش رقم : 24486450  

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان امل�شار 

اإليه .
امل�سفــــــــــي

عبد الرحيـم بن اإ�سماعيـل كاظـم

اإعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�سـاوي روي �ش.م.م

يعلـن عبــد الرحيـم بن اإ�شماعيــل كاظـم اأنــه يقــوم بت�شفيــة �شركـة م�شــاوي روي �ض.م.م ، 

وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل التجـــاري بالرقــم 1754181 ، وفقـــا لتفــاق ال�شركــاء املـوؤرخ 

2015/10/28م ، وللم�شفـــي وحده حـق متثيل ال�شركـة فـي الت�شفيـة اأمام الغيــــر ، وعلــــى 

اجلميــــــع مراجعــــــة امل�شفــــي فـي كافــــــة الأمــــور التــي تتعلـــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان 

التالـي :

حمافظـة م�سقـط - اخلو�ش - ال�سعبية

 �ش.ب : 773 ر.ب : 114 مطرح 

هاتـف رقـم : 99703218  

كمــا يدعــو امل�شفــي مبوجــب هـذا الإعــالن دائنـي ال�شركـة للتقدم بادعاءاتهم �شد ال�شركة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان امل�شار 

اإليه .

امل�سفــــــــــي
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حممود بن حممد بن �سليم ال�سيابي 

اإعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة تـي ار�سـي الهند�سيـة �ش.م.م

يعلـن حممود بن حممـد بن �شليـم ال�شيابـي اأنه يقوم بت�شفيــة �شركـة تي ار�شي الهند�شيــة 

�ض.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل التجـــاري بالرقــم 1108601 ،  وللم�شفـــي وحده حـق 

متثيل ال�شركـة فـي الت�شفيـة اأمام الغيــــر ، وعلــــى اجلميــــــع مراجعــــــة امل�شفــــي فـي كافــــــة 

الأمــــور التــي تتعلـــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان التالـي :

 �ش.ب : 659 ر.ب : 116 

هاتـف رقـم : 99774993 

mahmood@trc-i.com : الربيد اللكرتوين

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان امل�شار 

اإليه .

امل�سفــــــــــي

حممـد بن علـي بـن حمـود القم�سوعـي

اإعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة بهالء الأهلية للمياه �ش.م.م

اأنه يقوم بت�شفيــة �شركـة بهالء الأهلية للمياه  يعلـن حممد بن علي بن حمود القم�شوعي 

�ض.م.م ، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل التجـــاري بالرقــم 5119006 ، وفقـــا لتفاق ال�شركاء 

 ، الغيــــر  اأمام  الت�شفيـة  فـي  ال�شركـة  حـق متثيل  وللم�شفـــي وحده   ، 2015/4/21م  املـوؤرخ 

وعلــــى اجلميــــــع مراجعــــــة امل�شفــــي فـي كافــــــة الأمــــور التــي تتعلـــق باأعمـــال ال�شركــــة على 

العنوان التالـي :

 ولية بهالء 

 �ش.ب : 412 ر.ب : 612 بهالء

 هاتـف رقـم : 99429922 

ال�شركة  �شد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�شركة  دائني  الإعالن  هذا  امل�شفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة اأن يوؤديها للم�شفـي على العنوان امل�شار 

اإليه .

امل�سفــــــــــي
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هــالل بـن علـي بــن حممــد ال�ساملـي 

اإعــــــــــــالن 

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اال�ستطالع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  اال�ستطالع  �سركـة  بت�سفيــة  يقوم  اأنه  ال�ساملـي  بــن حممــد  علـي  بـن  هــالل  يعلـن 

واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل التجـــاري بالرقــم 1349643 ، وفقـــا لقرار 

جمعية ال�سركــاء املـوؤرخ 2015/9/16م ، وللم�سفـــي وحده حـق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفيـة 

اأمام الغيــــر ، وعلــــى اجلميــــــع مراجعــــــة امل�سفــــي فـي كافــــــة االأمــــور التــي تتعلـــق باأعمـــال 

ال�سركــــة على العنوان التالـي :

اخلو�ش - �سكة رقم : 4927

 �ش.ب : 1382 ر.ب : 132 

هاتـف رقـم : 93556044 - 95477219

ال�سركة  �سد  بادعاءاتهم  للتقدم  ال�سركة  دائني  االإعالن  هذا  امل�سفـي مبوجب  يدعو  كما 

مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله ، خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سر 

هذا االإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�سركة اأن يوؤديها للم�سفـي على العنوان امل�سار 

اإليه .

امل�سفــــــــــي

مكتــب االأول لال�ست�ســارات املاليــة 

اإعـــــــــالن

عـن انتهــاء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة الري لوج�ستيكا - عمان �ش.م.م

الري لوج�ستيكا - عمان  امل�سفي ل�سركة  املاليــة ب�سفته  االأول لال�ست�ســارات  يعلن مكتــب 

اأعمـــال  انتهــاء  عـــن   ،  1047795 بالرقم  التجـاري  ال�سجــل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م 

املـــــادة )27( مــــــن قانـــــــون  القانونــــي لل�سركـــــــة وفقــــا الأحكــــــام  الكيـــــــان  الت�سفيـــة وزوال 

ال�سركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

امل�سفــــــــي

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1125(

مكتب ابن حيـان - حما�سبــون قانونيــون

اإعـــــــــالن

عــن انتهــــاء اأعمــــال الت�سفيــــة ل�سركـة الغدير العربية �ش.م.م

العربية  الغدير  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفته   - قانونيون  حما�شبون   - حيان  ابن  مكتب  يعلن 

اأعمـــال  انتهــاء  عـــن   ،  1767739 بالرقم  التجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لـدى  ، وامل�شجلة  �ض.م.م  

املـــــادة )27( مــــــن قانـــــــون  القانونــــي لل�شركـــــــة وفقــــا لأحكــــــام  الكيـــــــان  الت�شفيـــة وزوال 

ال�شركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

امل�سفــــــــي

�سيف بن را�سد بن �سيف الأ�سخري

اإعـــــــــالن

عــن انتهــــاء اأعمــــال الت�سفيــــة 

ل�سركـة �سيف الأ�سخري واأولده للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن �شيف بن را�شد بن �شيف الأ�شخري ب�شفته امل�شفي ل�شركة �شيف الأ�شخري واأولده 

 ،  3246990 التجـاري بالرقم  ال�شجــل  اأمانة  ، وامل�شجلة لـدى  للتجارة واملقاولت - تو�شية 

املـــــادة  لل�شركـــــــة وفقــــا لأحكــــــام  القانونــــي  الكيـــــــان  الت�شفيـــة وزوال  اأعمـــال  انتهــاء  عـــن 

)27( مــــــن قانـــــــون ال�شركـــــات التجاريـــــة رقم 74/4 .

امل�سفــــــــي
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