
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1402(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بالتعيني فـي بعـ�ض املنا�سب. مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/52 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
فـي  القيـــد  بت�سكيـــل جلنـــة  فــــي 2021/8/2  رقــــــــــــم 2021/111   �سادر  قـــــــــــرار وزاري 

�سجل املحا�سبني واملراجعني وحتديد نظام عملها.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة    
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفاع.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

                                                االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�ســات
اإعــــالن عــــن طــــرح املناق�ســـة رقــــم 2021/28.
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الباطنة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكلباين للم�ساريع النموذجية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنب�سي املتكاملة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف وادي �ساب للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد ال�سال�سل الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي الأهلية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال نزوى للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستثمار املوحد �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلوبار اجلديدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلوبار املتقدمة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإتقان العز للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع املعرى للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الهجاري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق امل�سارك �ض.م.م.
للحديد  احلديثة  اجلزي  وادي  �سواحي  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واخلردة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المتداد املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد الغرب التجارية - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج القلعة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارقة لالإن�ساءات - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدقم لالإن�ساءات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج الوقيبة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف املا�سي للهند�سة والإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الغيل احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ستاق لالإن�ساءات - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة امل�سلمي للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأق�سر لالإن�ساءات - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد جبل �سم�ض - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد اجلبل الأخ�سر للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن خلفان بن �سليمان اليحمدي و�سريكه 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلالبوت الفاخر للدعاية والإعالن - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�ساء حيبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
�ض.م.م.  لالإن�ساءات  الباطنة  �سمال  اآفاق  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفقة ال�سرقية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ض �سحم للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا الأفق املميزة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ليماء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليافا للتجارة - تو�سية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو امليمن للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو املعت�سم املتاألقة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ال�سومحان للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البادي والرو�سدي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
�ض.م.م.  واملقاولت  للتجارة  البناء  اأعمار  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الغيز للمقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوقيت الأخ�سر للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الأحالم للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب ال�سالمة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد ال�سام للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلالبوت املميز للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ النفحات للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة الأملا�ض للتجارة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمدة لبيع احلديد واخلردة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عامر الدولية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفرد ال�سمال للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار �سحار املتحدة - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اك�ض اك�ض اك�ض ما�ض نيوتر�سن �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل الدريز للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض بن محمد بن علي املزروعي واإخوانه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كر�ستال ال�سويق احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال منح املتحدة للتجارة �ض.�ض.و.

�ض.م.م.  املمتازة  للخدمات  اإ�سناد  فيوليا  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معادن ال�سرق العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهزاز العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأن�ساري لإن�ساء املباين وامل�ساريع �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناهل لالأعمال الفنية واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعداد �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإندف �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدية الدولية لالإن�ساء واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نعامي الفلج للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البادية املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نادر املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرايا للتنمية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار املثايل �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سندباد للخدمات العاملية - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد علي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت ال�سخاء للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللبان الفاخر لالأعمال �ض.�ض.و.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجيال �سافع للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فوك�ض وهاورد و�سركاوؤهم �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن عيون و�سركاه �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بياين للمعادن �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة اخلريف للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمري ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة ايفولفن�ض نولدج اخلنجي �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايفولفن�ض نولدج اخلنجي �ض.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفاق الغيل الع�سرية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأن�ساف الوطنية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال البداية املتحدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال اخلبات للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعمار �سحار العاملية - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم معول للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النطاقات املميزة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منذر الهدابي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوج الأزرق املثالية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حراير اخلليج للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ال�سرقية احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
�ض.م.م.  الكهرباء  الالمع خلدمات  الربق  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرية الأثاث �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داود للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد البادي و�سريكه للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامد ال�سرقي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول املدينة املميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول املدينة الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سالة للم�ساريع واخلدمات �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نظـــم املعلومـــات اجلغرافية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القاعة للتجارة واملقاولت - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ض �سنك للتجارة - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديـــار املميـــزة للمقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغربة ال�ساملة - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلويــف الأهليــة �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمادي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحـــة الــــدوح للتجـــارة - ت�سامنيــــة. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سائـــل اخلليــــج للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة املحيط للتجـــارة - ت�سامنيـــة. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح الدوليــــة للمقاولت �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املناهل الوطنية �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البحر الأحمر الوطنية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربـــوع تيمـــاء للتجارة واملقاولت - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخـــور �ســور العامليـــة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللـــــة احلكماء �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معالــم وادي الغربية للتجارة - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الداخلية للم�ساريع املدنية - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميم لالإلكرتونيات �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيه كيه تكنو�سوفت اخلليج �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمتمـــع اخليــــر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية. 
املنتجات  الفنية لت�سنيع وبيع  الهند�سة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

احلديدية واخل�سبية �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي العميق للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤيــــة اخلليجيــــة املتحدة �ض.م.م.  
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديكور اخلليج �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الألفية لالإلكرتونيات �ض.م.م.  
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/52

بالتعيني فـي بعـ�ض املنا�سب

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى
يعني كل من الآتية اأ�سماوؤهم فـي املن�سب املبني قرين ا�سمه:

- املهند�س خمي�س بن حممد بن عبداللـه ال�سماخي وكيال لوزارة النقل والت�سالت 
وتقنية املعلومات للنقل.

- با�سل بن اأحمد بن عامر الروا�س وكيال لوزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب للريا�سة 
وال�سباب.

- املهند�س نايف بن علي بن حمد العربي رئي�سا لهيئة الطريان املدين.

- الدكتورة جوخة بنت عبداللـه بن حمود ال�سكيلية رئي�سة تنفيذية للهيئة العمانية 
لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم.

املــادة الثانيـــة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 22 من ذي الحجة �سنـة 1442هـ

املـوافــــق:  1   من اأغ�سطـــــ�ض �سنـة 2021م
 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قرار وزاري

رقم 2021/111
بت�سكيـــل جلنـــة القيـــد 

فـي �سجل املحا�سبني واملراجعني وحتديد نظام عملها

ا�ستنــــادا اإلى قانـــون تنظيـــم مزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 86/77،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإلى وزارة 
التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى
ت�سكــــل جلنــــة القيد فـي �سجل املحا�سبيـــن واملراجعيـــن املن�ســـو�ص عليهــا فـــي املـــــادة )11( 

من قانون تنظيم مزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة، على النحو االآتــي: 
1 - نائب الرئي�ص لقطاع �سوق راأ�ص املال فـي الهيئة العامة ل�سوق املال                                                                رئي�سا 
2 - مدير عام املديرية العامة للتجارة فـي وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار              نائبا للرئي�ص
3 - ممثل عن وزارة املالية                                                                                                                 ع�سوا
4 - ممثل عن جهاز ال�سرائب                                                                                                          ع�سوا
5 - ممثل عن البنك املركزي العماين                                                                                             ع�سوا 
6 - ممثل عن جمعية املحا�سبني العمانية                                                                                   ع�سوا 
7 - ع�سو من ذوي اخلربة                                                                                      ع�سوا

املــادة الثانيــــة
تكون جل�سات جلنة القيد فـي �سجل املحا�سبني واملراجعني �سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها 
نائبه،  �أو  �للجنة  رئي�س  ح�ضور  �الجتماع  ل�ضحة  وي�ضرتط  نائبه،  �أو  رئي�ضها  من  بدعوة 
واأغلبية اأع�سائها، وت�سدر قراراتها باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين، وعند الت�ساوي 
يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص االجتماع. ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من 
موظفي وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار اأو غريهم، حل�سور اجتماعاتها دون 

اأن يكون لهم �سوت معدود.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

املــادة الثالـثــــة
و�سائل  با�ستخدام  اجتماعاتها  عقد  واملراجعني  املحا�سبني  �سجل  فـي  القيد  للجنة  يجوز 
التوا�سل املنا�سبة التي تتيح االت�سال ال�سفهي واملرئي، كما يجوز لها فـي حالة ال�سرورة 

اتخاذ قراراتها عن طريق حم�سر بالتمرير.

املــادة الرابعــة
قرار من جلنة  فـي حال �سدور  واملراجعني  املحا�سبني  �سجل  فـي  القيد  لطالب  يجوز  ال 
الواردين فـي  القيد فـي �سجل املحا�سبني واملراجعني برف�ص طلبه لعدم توفر ال�سرطني 
البندين )4( و)5( من املادة )3( من قانون تنظيم مزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة امل�سار 

اإليه، اأن يتقدم بطلب اآخر اإال بعد م�سي )2( �سنتني من تاريخ رف�ص طلبه. 

املــادة الخام�سـة
برف�ص  اللجنة  قرار  من  التظلم  واملراجعني  املحا�سبني  �سجل  فـي  القيد  لطالب  يجوز 
الطلب اإلى وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 
االإخطار به، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، 

ويعد عدم الرد على التظلم خالل ذلك االأجل رف�سا له.

املــادة ال�ساد�ســة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

املــادة ال�سابعـــة

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

�سـدر فـي: 23 من ذي الحجة 1442هـ

املـوافــــق:   2  من اأغ�سطــــ�س 2021م                                                                                                             
قيـ�س بــن حممـد بـن مو�ســى اليو�ســف

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويــج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 
ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145056
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فحم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�ستن�سرية للتجارة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الرب�ساء اجلنوبي3، مكتب رقم: 408، ملك �سي تي �سي انف�ستمنت 
ليمتد، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145355
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برجميات حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات 
احلا�سوب، قابلة للتنزيل، عتاد احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تري�ساين�س، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 510 كوتونوود درايف ميلبيتا�س، كاليفورنيا 95035، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145487
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي)اأع�ساب(، �ساي )ال�ساي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوؤلوؤ املكنون لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 686 ر.ب: 112 الغربة، ولية بو�سر، 

حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145488
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي )اأع�ساب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوؤلوؤ املكنون لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 686 ر.ب: 112 الغربة، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145489
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة واجلملة ملنتجات ال�ساي والأع�ساب وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة بكل اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوؤلوؤ املكنون لالأعمال احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 686 ر.ب: 112 الغربة، ولية بو�سر، 
حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145676
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات  كعك،  قهوة،  ب�سكويت،  للقهوة،  منكهات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
م�سحوق  احلبوب،  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  ك�سرتد،  مايونيز،  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي، 
خبازة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س �سوكولتة، املو�س )حلوى( �سكريات، ق�سبان احلبوب 
جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية 

مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�س.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146298
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل، كرميات تبيي�س الب�سرة، م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات 
التجميل، زيوت للعطور والروائح، زيوت لأغرا�س  لغايات  جتميل، كرميات �سقل، زيوت 
الزينة، غ�سولت لو�سن، لأغرا�س التجميل، مواد تواليت، م�ساحيق مكياج، م�سحوق التالك 
بغ�سولت  م�سربة  ورقية  مناديل  جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  للزينة، 
لإزالة  مب�ستح�سرات  مبللة  مناديل  ال�سم�س  من  الوقاية  م�ستح�سرات  جتميلية،  لو�سن، 

مواد التجميل، غ�سول العني لي�س لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146300
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، التخزين، عقود النقل 
البحري، النقل، النقل ب�سيارات الأجرة، النقل بالرتام، دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول، 

ال�سم�سرة فـي النقل، تغليف الب�سائع، حتميل ال�سفن وتفريغها، خدمات تغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رفـيق الدرب للتجارة واخلدمات والنقليات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج لو�سيل،طابق 21، منطقة مارينا، لو�سيل، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146376
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 
اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الغذاء اليومي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 91929 الريا�س، 11643، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146443
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خال�سات فواكه غري كحولية، برية، برية �سعري منبت ملت، م�سروبات ع�سري فواكه غري 
كحولية، م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري 
غري  م�سروبات  ال�سودا،  ماء  م�سروبات،  معدنية  مياه  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات، 
كحولية، مياه غازية، كوكتيالت غري كحولية، �سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات غري 

كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ق�ساطلي غروب هولدنغ �س.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الأ�سرفـية، �سيوفـي ، بناية اأكا�سيا ، الطابق الأول، بريوت، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146445
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية، خال�سات فواكه غري كحولية، برية �سعري منبت ملت، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، 
م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه 
�سرب، مياه معدنية م�سروبات، ماء ال�سودا، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، كوكتيالت غري 
كحولية، �سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري 

كحولية منكهة بنكهة ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ق�ساطلي غروب هولدنغ �س.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الأ�سرفـية، �سيوفـي ، بناية اأكا�سيا ، الطابق الأول ، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146446
فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كوكتيالت، نبيذ، خال�سات كحولية، م�سروبات كحولية ما عدا البرية، م�سروبات كحولية حتتوي 
على فواكه، فودكا، م�سروبات كحولية قبل خلطها، بخالف التي تعتمد باأ�سا�سها على البرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ق�ساطلي غروب هولدنغ �س.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الأ�سرفـية، �سيوفـي ، بناية اأكا�سيا ، الطابق الأول ، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146551
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الإن�ساء، الإ�سراف على اإن�ساء املباين، معاجلة املباين ملنع الرطوبة، عزل املباين، معلومات 
عن الإن�ساء، ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كينتك كوربوريت هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جري�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي اأو بوك�س اي�ست وينغ، ترافاجلر كورت، لي�س بانقيو�س، �سرتيت 
بيرت بورت، غرينزي جي واي، بي بي، جري�سي

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146632
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توابل بودرة، خبز بدون خمرية، خبز بان، م�ستح�سرات احلبوب، توابل، رقائق ذرة، فطائر 
حمالة بانكيك، بهارات، خبز، خبز اأفرجي، بيتزا، �سل�سات توابل، منكهات بخالف الزيوت 
العطرية، رقائق منتجات حبوب، �سل�سات طماطم، ب�سكويت رقيق ه�س، تاكو، كعك ذرة، 

اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على الأرز، بوريتو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جروما، ا�س ايه. بي. دي اإي �سي. فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ريو دي ل بالتا # 407 اأو تي اإي. كولونيا، دي فايل ، �سي. بي. 66220، 
�سان بيدرو جارزا جار�سيا، ان. ال.، مك�سيكو

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146635

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توت، فواكه طازجة، فواكه طازجة، غالل بذور، نباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلوريدا فاوندي�سن �سيد بروديو�سر�س، اأنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3913 هاي وي 71، ماريانا، فلوريدا 32446، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146636

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توت، فواكه طازجة، فواكه طازجة، غالل بذور، نباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلوريدا فاوندي�سن �سيد بروديو�سر�س، اأنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3913 هاي وي 71، ماريانا، فلوريدا 32446، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146637
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توت، فواكه طازجة، فواكه طازجة، غالل بذور، نباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلوريدا فاوندي�سن �سيد بروديو�سر�س، اأنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3913 هاي وي 71، ماريانا، فلوريدا 32446، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146644
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املتعلقة  الطبية  التحاليل  خدمات  ذلك  فـي  )مبا  م�ست�سفـيات  الطبية،  العيادات  خدمات 
ال�سينية واأخذ عينات الدم(، الرعاية ال�سحية،  بعالج الأ�سخا�س )مثل فحو�سات الأ�سعة 
امل�ساعدة الطبية، خدمات فنيي الب�سريات، العالج الطبيعي، خدمات طب الأ�سنان، خدمات دور 
التمري�س، خدمات بنوك الدم، خدمات القابالت، التمري�س الطبي، الن�سائح ال�سيدلنية، 
اجلراحة التقوميية، زراعة ال�سعر، اإعادة تاأهيل مر�سى الإيذاء اجل�سدي، اإعداد ال�سيدلين 
امللطفة،  الرعاية  �سحية،  ا�ست�سارة  ال�سحة،  مراكز  خدمات  العالج،  خدمات  للو�سفات، 

خدمات امل�سحات، خدمات دور العجزة واملقعدين، خدمات التطبيب عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مبراجنراد هو�سبيتل بابليك كومبني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 33�سوي 3)نانا نو( �سوكهيومفـيت رود، كلوي 
توي نيو، فادهانا بانكوك 10110، تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146645

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)مثل  الأ�سخا�س  بعالج  املتعلقة  الطبية  التحاليل  خدمات  ذلك  فـي  )مبا  م�ست�سفـيات 

فحو�سات الأ�سعة ال�سينية واأخذ عينات الدم(، الرعاية ال�سحية، امل�ساعدة الطبية، خدمات 

فنيي الب�سريات، العالج الطبيعي، خدمات امل�سحات، خدمات طب الأ�سنان، خدمات دور 

التمري�س، خدمات بنوك الدم، خدمات دور العجزة واملقعدين، خدمات القابالت، التمري�س 

مر�سى  تاأهيل  اإعادة  ال�سعر،  زراعة  التقوميية،  اجلراحة  ال�سيدلنية،  الن�سائح  الطبي، 

الإيذاء اجل�سدي، خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العيادات الطبية، اإعداد ال�سيدلين 

للو�سفات، خدمات العالج، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية، الرعاية امللطفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مبراجنراد هو�سبيتل بابليك كومبني ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايلندية

فادهانا  نيو،  توي  كلوي  رود،  �سوكهيومفـيت  نو(  3)نانا  33�سوي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانكوك 10110، تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146646

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املتعلقة  الطبية  التحاليل  خدمات  ذلك  فـي  )مبا  م�ست�سفـيات  الطبية،  العيادات  خدمات 

بعالج الأ�سخا�س )مثل فحو�سات الأ�سعة ال�سينية واأخذ عينات الدم(، الرعاية ال�سحية، 

امل�سحات، خدمات  الطبيعي، خدمات  العالج  الب�سريات،  الطبية، خدمات فنيي  امل�ساعدة 

طب الأ�سنان، خدمات دور التمري�س، خدمات بنوك الدم، خدمات دور العجزة واملقعدين، 

زراعة  التقوميية،  ال�سيدلنية، اجلراحة  الن�سائح  الطبي،  التمري�س  القابالت،  خدمات 

ال�سعر، اإعادة تاأهيل مر�سى الإيذاء اجل�سدي، خدمات التطبيب عن بعد، اإعداد ال�سيدلين 

للو�سفات، خدمات العالج، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية، الرعاية امللطفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مبراجنراد هو�سبيتل بابليك كومبني ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايلندية

رود،  �سوكهيومفـيت  نو(  3)نانا  33�سوي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كلوي توي نيو، فادهانا بانكوك 10110، 

تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146884
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم)خدمات تقدمي الطعام وال�سراب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم فوليوم الدولية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج مرمي، �سارع مبارك الكبري، قطعة )6(، �سرق، مدينة الكويت، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146898
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأغطية تهوية، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، اأجهزة تربيد الهواء، مر�سحات فالتر، 
تكييف الهواء، اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء، من�ساآت تكييف الهواء، من�ساآت تر�سيح الهواء، 
خزائن تربيد، اأحوا�س تربيد لالأفران، �سخانات ماء، مراوح لتكييف الهواء، معدات تدفئة 
اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة  ال�ساخن، مراجل ت�سخني، مكيفات هواء للمركبات،  باملاء 
املركزية، عنا�سر ت�سخني)�سخانات مياه(، اأجهزة تكييف الهواء، جممدات، من�ساآت تنقية 
املاء، من�ساآت تربيد للماء، مبادلت حرارية بخالف اأجزاء اآلت، اأجهزة تبخري، اأجهزة واآلت 
تربيد، حجرات تربيد، اأوعية تربيد، �سناديق تربيد كهربائية، من�ساآت تربيد لل�سوائل، 
اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، من�ساآت واآلت تربيد، اأجهزة ومن�ساآت تربيد، معدات ومن�ساآت 
تربيد، مراوح اأجزاء من من�ساآت تكييف الهواء، من�ساآت تربيد للتبغ، من�ساآت واأجهزة تهوية 
تكييف الهواء، معدات تهوية تكييف الهواء، للمركبات، اأغطية تهوية للمختربات، م�سخات 

حرارة، برادات، كبائن تربيد للعر�س، اأقبية نبيذ كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأوال اخلليج لل�سناعات �س.م.ب )مقفلة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 15919، املنامة، البحرين
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-28-



اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146900

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

من�ساآت واأجهزة تهوية تكييف الهواء، معدات تهوية تكييف الهواء، للمركبات، اأغطية تهوية 

للمختربات، م�سخات حرارة، برادات، كبائن تربيد للعر�س، اأقبية نبيذ كهربائية، عنا�سر 

اأجهزة  تهوية،  اأغطية  الهواء،  تكييف  من�ساآت  من  اأجزاء  مراوح  مياه(،  ت�سخني)�سخانات 

لهواء،  تكييف  فالتر،  مر�سحات  الهواء،  تربيد  اأجهزة  اجلو،  من  الكريهة  الروائح  اإزالة 

اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء، من�ساآت تكييف الهواء، من�ساآت تر�سيح الهواء، خزائن تربيد، 

اأحوا�س تربيد لالأفران، �سخانات ماء، مراوح لتكييف الهواء، معدات تدفئة باملاء ال�ساخن، 

مراجل ت�سخني، مكيفات هواء للمركبات، اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة املركزية، اأجهزة 

تكييف الهواء، جممدات، من�ساآت تنقية املاء، من�ساآت تربيد للماء، مبادلت حرارية بخالف 

اأوعية تربيد، �سناديق  واآلت تربيد، حجرات تربيد،  اأجهزة  تبخري،  اأجهزة  اآلت،  اأجزاء 

واآلت  من�ساآت  الهواء،  تنقية  ومكنات  اأجهزة  لل�سوائل،  تربيد  من�ساآت  كهربائية،  تربيد 

تربيد، اأجهزة ومن�ساآت تربيد، معدات ومن�ساآت تربيد، من�ساآت تربيد للتبغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأوال اخلليج لل�سناعات �س.م.ب ) مقفلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 15919، املنامة، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146901
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية �سعري منبت ملت، )برية ال�سعري )غري كحولية((، ع�سائر فواكه، مياه �سرب م�سروبات، 
مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، �سراب 

فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرغو فوود اند بيفريج جلوبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ليختن�ستينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 لند �سرت�س، 9496 بالزير�س، لي�ستين�ستني، ليختن�ستني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146903
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية �سعري منبت ملت، )برية ال�سعري )غري كحولية((، ع�سائر فواكه، مياه �سرب م�سروبات، 
مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، �سراب 

فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرغو فوود اند بيفريج جلوبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ليختن�ستينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 لند �سرت�س، 9496 بالزير�س، لي�ستين�ستني، ليختن�ستني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146906
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية �سعري منبت ملت، )برية ال�سعري )غري كحولية((، ع�سائر فواكه، مياه �سرب م�سروبات، 
مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، �سراب 

فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرغو فوود اند بيفريج جلوبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ليختن�ستينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 لند �سرت�س، 9496 بالزير�س، لي�ستين�ستني، ليختن�ستني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146907
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية �سعري منبت ملت، )برية ال�سعري )غري كحولية((، ع�سائر فواكه، مياه �سرب م�سروبات، 
مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، �سراب 

فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرغو فوود اند بيفريج جلوبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ليختن�ستينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 لند �سرت�س، 9496 بالزير�س، لي�ستين�ستني، ليختن�ستني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146908
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية �سعري منبت ملت، )برية ال�سعري )غري كحولية((، ع�سائر فواكه، مياه �سرب م�سروبات، 
مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، �سراب 

فواكه غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرغو فوود اند بيفريج جلوبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ليختن�ستينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 لند �سرت�س، 9496 بالزير�س، لي�ستين�ستني، ليختن�ستني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146961
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توابل بودرة، زعفران توابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خيوط الزعفران للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي امللك فـي�سل، �سارع الأمري بندر بن عبدالعزيز، الريا�س 13215، 

الرمز الإ�سافـي 6099، رقم املبنى 3640، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146962

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ملمع ن�سوي للغ�سيل والكي، ن�سا الغ�سيل، �سابون، �سابون لتن�سيع الن�سيج، نيلة للغ�سيل 

ال�سبغة الزرقاء، قا�سر للغ�سيل والكي، ملمع للغ�سيل والكي)�سمع وملمع للغ�سيل والكي(، 

م�ستح�سرات �سقل، �سمع �سقل، مزيالت البقع، �سودا الغ�سيل للتنظيف، حلاء الكالجة 

للغ�سيل، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي، م�ستح�سرات تنظيف، زيوت لغايات التنظيف، 

ال�سيارات، قطع من  لتنظيف زجاج  �سوائل  املالب�س،  لغ�سيل  الأقم�سة  م�ستح�سرات ق�سر 

�سابون الزينة، م�سحوق التالك للزينة، كيماويات لتن�سيع الألوان لغايات منزلية غ�سيل 

اجلاف،  التنظيف  م�ستح�سرات  والكي،  الغ�سيل  فـي  ت�ستخدم  لالأقم�سة  ملينات  وكي، 

م�ستح�سرات الغ�سل لأغرا�س �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، مطهرات 

غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية ل�سناعة الأ�سمدة الكيماوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ،3991 رقم:  مبنى  الثانية،  ال�سناعية  املدينة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

وحدة رقم: 1، الريا�س 14334، الرمز الإ�سافـي 

7565، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146970
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خ�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  جممدة،  فواكه  حمفوظة،  فواكه  لالأكل،  �ساحلة  دهون 
مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، هالم جلي، الفواكه، حلوم، جلي هالم، للطعام، 
لنب رائب، منتجات احلليب، بقول حمفوظة، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق فواكه، 

توفو فول �سويا خممر، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

ديجيونو،  جو،  ديدايوك،  جيلو  بيوتككوت،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146972
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لغايات  عقاقري  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية،  كب�سولت 
طبية، اأع�ساب دوائية، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، جذور دوائية، م�ستح�سرات بيطرية، اأغذية 
حمية معدة لغايات طبية، اأغذية للر�سع والأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، 
اأدوية لالأغرا�س الب�سرية،  �سكاكر لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية لأغرا�س التنحيف، 
اأدوية لغايات بيطرية، �سراب دوائي، مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي، اإ�سافات معدنية 
اأع�ساب لال�ستخدام  للحيوانات، خال�سات  اإ�سافات غذائية، مكمالت غذائية  الغذاء،  اإلى 

الطبي، م�ستح�سرات �سيدلنية مغذية لالأغرا�س الطبية وال�ست�سفائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

ديجيونو،  جو،  ديدايوك،  جيلو  بيوتككوت،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146983
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146991
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مواد  ن�سر  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الدعاية والإعالن، عر�س ال�سلع، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، ترويج املبيعات 
تاأمني  اأو  توفـري  خدمات  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�س  تنظيم  لالآخرين، 
لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع 
بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، معاجلة 
خدمات  الهاتف،  عرب  الت�سويق  خدمات  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�س  التجارية  الإدارة 
التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، اإتاحة �سوق 

اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146992
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

با�ستا، ب�سكويت، كاكاو، قهوة، كعك، علكة لي�ست لغايات طبية، �ساي، �سوكولتة، توابل، رقائق 
ذرة، ف�سار حب الذرة، بوظة، دقيق للطعام، �سكر، عجينة كعك، زجنبيل تابل، خل، كت�ساب 
�سل�سة، مواد تخمري، خبز، ع�سل نحل، خردل، �سندوي�سات، فلفل، اأرز، تورتات كيك بالفواكه، 
خل البرية، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حبوب، �سل�سة �سويا، توابل �سلطة، 

حالوة طحينية، م�سحوق خبازة، املو�س )حلوى( �سكريات، جوز مطلي بال�سوكولتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�سرتا�سي  بريناور،  اغني�س،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146993
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطهرات، قطن مطهر، قطن معقم، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات 
بل�سمية لغايات طبية، اأربطة �ساغطة، كب�سولت لالأدوية، م�ستح�سرات كيميائية �سيدلنية، 
�سمــــادات، موانــع حمــل كيميائيـــة، منظفات لغايــــات طبيـــة، �سمــغ م�سطكاوي لالأ�سنان، 
مطهرات لغايات �سحية، مزيالت الروائح الكريهة، بخالف ماهو لال�ستخدام ال�سخ�سي 
اأو للحيوانات، م�سكنات، زيت كبد �سمك القد، غ�سولت لو�سن، لغايات �سيدلنية، مراهم 
م�سكنة، علكة لغايات طبية، غ�سولت لو�سن، لغايات بيطرية، خالت ا�سيتات، لغايات �سيدلنية، 
الطرطري  زبدة  لغايات �سيدلنية،  لغايات �سيدلنية، كولوديون  كيميائية  م�ستح�سرات 
الال�سقة،  العد�سات  الب�سرية، م�ستح�سرات تنظيف  اأدوية لالأغرا�س  لغايات �سيدلنية، 
لغايات  مقوية  عوامل  طبية،  لغايات  ال�سهية  كابتات  حيوية،  م�سادات  لالإر�ساع،  و�سائد 
طبية، بخاخ تربيد لالأغرا�س الطبية، حفاظات للر�سع، حبوب منع احلمل وقمع ال�سهية، 
حبوب م�سادة لالأك�سدة، مكمالت غذائية من الأجلينات، مكمالت غذائية من اجلبنني، 
العالمات  على  قائمة  ت�سخي�س  كوا�سف   ،disinfectants ال�سيديل،  لال�ستخدام  كحول 
اأعواد قطنية لغايات طبية، م�ستح�سرات غذائية للر�سع، كولجني لغايات  البيولوجية، 
طبية، حمفزات املناعة، مواد قاب�سة لغايات طبية، غ�سول م�ساد للجراثيم، �سامبو طبي، 

�سابون مطهر.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�سرتا�سي  بريناور،  اغني�س،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146994
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأحزمة بطن، م�سدات بطن، م�ساعدات على ال�سمع لل�سم، اأجهزة الأ�سعة ال�سينية لأغرا�س 
لغايات طبية،  �سيور  لغايات طبية،  قفازات  لغايات طبية،  اأحذية  اأطفال،  ر�ساعات  طبية، 
مقاعد ت�ستخدم لطب الأ�سنان، اأجهزة تخدير، اأجهزة للتدليك التجميلي، خمدات لغايات 
طبية، اأجهزة طب الأ�سنان، اأجهزة فح�س الدم، كرا�سي ذات ذراعني لغايات طبية اأو طب 
اأ�سنان، اأدوات قيا�س كريات الدم، اأجهزة لال�ستن�ساق، �سفاطات ثدي، اأجهزة واأدوات طبية، 
حقائب معدة لالأدوات الطبية، اأثاث م�سنوع خ�سي�سا لغايات طبية، رفالت كبود، اأجهزة 
الأ�سعة  اأنابيب  لغايات طبية،  اإك�س  اأ�سعة  �سور  لغايات طبية،  اإك�س  اأ�سعة  لإنتاج  ومن�ساآت 
ال�سينية لأغرا�س طبية، اأجهزة للتنف�س ال�سطناعي، لهايات لالأطفال، اأجهزة للتدليك 
زجاجات  لغايات طبية، حلمات  هوائية  و�سائد  لغايات طبية،  هوائية  الهتزازي، خمدات 
تبخري  اأجهزة  الأ�سنان،  لطب  كهربائية  اأجهزة  طبية،  لغايات  كهربائية  �سيور  الر�ساعة، 
لغايات طبية، موانع حمل غري كيميائية، اأبر الوخز الطبي، اأجهزة ت�سخي�س لغايات طبية، 
مزيالت  الطبي،  للطاقم  اأقنعة  القلب،  نب�س  منظمات  الأبري،  للوخز  كهربائية  اأدوات 
الرجفة القلبية، �سدادات الأذن اأجهزة حماية الأذن، اأجهزة مراقبة النب�س، منبهات دماغية، 

اأجهزة حتليل للك�سف عن البكترييا لغايات طبية، جهاز مراقبة الدهون فـي اجل�سم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 
ميونخ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146995
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطهرات، قطن مطهر، قطن معقم، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات 
بل�سمية لغايات طبية، اأربطة �ساغطة، كب�سولت لالأدوية، م�ستح�سرات كيميائية �سيدلنية، 
لالأ�سنان،  م�سطكاوي  �سمغ  طبية،  لغايات  منظفات  كيميائية،  حمل  موانع  �سمادات، 
مطهرات لغايات �سحية، مزيالت الروائح الكريهة، بخالف ماهو لال�ستخدام ال�سخ�سي 
اأو للحيوانات، ل�سقات، م�سكنات، زيت كبد �سمك القد، غ�سولت لو�سن، لغايات �سيدلنية، 
مراهم م�سكنة، علكة لغايات طبية، غ�سولت لو�سن، لغايات بيطرية، خالت ا�سيتات، لغايات 
�سيدلنية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدلنية، كولوديون لغايات �سيدلنية، زبدة 
العد�سات  الب�سرية، م�ستح�سرات تنظيف  اأدوية لالأغرا�س  لغايات �سيدلنية،  الطرطري 
الال�سقة، و�سائد لالأر�ساع، م�سادات حيوية، كابتات ال�سهية لغايات طبية، عوامل مقوية 
لغايات طبية، بخاخ تربيد لالأغرا�س الطبية، حفاظات للر�سع، حبوب منع احلمل وقمع 
الأجلينات، مكمالت غذائية من  ال�سهية، حبوب م�سادة لالأك�سدة، مكمالت غذائية من 
على  قائمة  ت�سخي�س  كوا�سف   ،disinfectants ال�سيديل،  لال�ستخدام  كحول  اجلبنني، 
العالمات البيولوجية، اأعواد قطنية لغايات طبية، م�ستح�سرات غذائية للر�سع، كولجني 
لغايات طبية، حمفزات املناعة، مواد قاب�سة لغايات طبية، غ�سول م�ساد للجراثيم، �سامبو 

طبي، �سابون مطهر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 

80687 ميونخ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146996

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكياج،  م�ستح�سرات  ق�سارة،  اأمالح  جتميلية،  اأقنعة  �سابون،  عطر،  كهرمان  اللوز،  زيت 

�سمع �سقل، م�ستح�سرات جتميل، كرميات �سقل، كرميات جتميلية،  لل�سعر،  لو�سن  غ�سول 

م�ستح�سرات اإزالة الالكية، م�ستح�سرات اإزالة الألوان، �سمع اإزالة ال�سعر، مكياج، م�ستح�سرات 

تنظيف، زيوت لغايات التنظيف، م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة لغ�سيل املالب�س، م�سك ل�سناعة 

العطور، �سامبو، عطور، مراهم لأغرا�س التجميل، م�سادات للعرق مواد للتواليت، �سابون 

م�ساد للعرق، حليب اللوز لأغرا�س التجميل، عطور زيوت طيارة، قاب�سات لالأوعية لأغرا�س 

التجميل، م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم الأ�سنان، غ�سول لو�سن ملا بعد احلالقة، رذاذات لإنعا�س 

لأغرا�س  ال�سبار  م�ستح�سرات  النف�س،  اإنعا�س  �سرائح  الأ�سنان،  لتبيي�س  جل  الفم،  رائحة 

لغايات  الكولجني  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  الطبية،  الأغرا�س  لغري  بال�سم  جتميلية، 

جتميلية، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، 

اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146997
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ستف�سارات عن الأعمال، حتليل اأ�سعار التكلفة، ن�سر مواد الدعاية 
والإعالن، عر�س ال�سلع، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، ترويج املبيعات لالآخرين، 
تاأمني لالآخرين �سراء  اأو  تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، خدمات توفـري 
بالتجزئة،  البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س  اأخرى،  لأعمال  وخدمات  �سلع 
الإدارة  معاجلة  اخلدمات،  اأو  املنتجات  اختيار  فـي  للم�ستهلكني  ون�سائح  جتارية  معلومات 
التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، خدمات التجزئة 
للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، اإتاحة �سوق اإلكرتونية 

مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 
ميونخ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147127
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دابوق غلوتني معد  الطهي،  بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز لأغرا�س 
�سوكولتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  الغذائية،  لل�سناعات 
لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  باحلليب، معكرونة، خبز، 
مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق خبازة، كيك مغطى بال�سكر 
ب�سكويت،  للقهوة،  امليالد، منكهات  اأ�سجار عيد  جممد، مو�س �سوكولتة، حلويات لتزيني 
قهوة، كعك، م�ستح�سرات احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، املو�س )حلوى( �سكريات، 
باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان 
لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة 

يحتوي على مك�سرات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الوحدة،  �سارع  خلف  الأولى،  ال�سناعية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ملك الأنا�سرياز عبدالرازق �س.ب: 4115، 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147130
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات  كعك،  قهوة،  ب�سكويت،  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  للقهوة،  منكهات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
قائمة على احلبوب، م�سحوق  اأطعمة خفـيفة  �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد،  ا�سطناعي، 
خبازة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س �سوكولتة املو�س )حلوى( �سكريات، ق�سبان احلبوب 
الكعك، جوز  الكعك، حلي باحللويات لتزيني  بال�سوكولتة لتزيني  الغنية بالربوتني، حلي 
مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الوحدة،  �سارع  خلف  الأولى،  ال�سناعية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
 ،4115 �س.ب:  عبدالرازق  الأنا�سرياز  ملك 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147132
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات  كعك،  قهوة،  ب�سكويت،  للقهوة،  منكهات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
م�سحوق  احلبوب،  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  ك�سرتد،  مايونيز،  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي، 
خبازة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س �سوكولتة، املو�س )حلوى( �سكريات، ق�سبان احلبوب 
جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية 

مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الوحدة،  �سارع  خلف  الأولى،  ال�سناعية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ملك الأنا�سرياز عبدالرازق �س.ب: 4115، 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147133
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات  كعك،  قهوة،  ب�سكويت،  للقهوة،  منكهات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
م�سحوق  احلبوب،  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  ك�سرتد،  مايونيز،  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي، 
خبازة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س �سوكولتة، املو�س )حلوى( �سكريات، ق�سبان احلبوب 
جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية 

مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الوحدة،  �سارع  خلف  الأولى،  ال�سناعية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأنا�سرياز عبدالرازق �س.ب: 4115،  ملك 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147134

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بال�ستيك غري معالج، راتنجات بوليمرات غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوك�ست جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فرانكفورت اأم مني، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147140
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ورق �سحي، ورق تغليف، بيا�سات من الورق للموائد، رقائق بال�ستيكية للتغليف، ورق بال�ستيكي 
ذو فقاعات للف اأو التغليف، مناديل من الورق لإزالة م�ستح�سرات التجميل، مناديل من الورق 

للموائد، منا�سف من الورق، منا�سف للوجه من الورق، �سفائح ف�سكوزية للف، ورق م�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمل حممود ورائد خليل.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ماركا ال�سمالية، �سارع عبيد املهدي ال�سمايلة، عمان، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147141
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سموع، �سرج �سموع، �سموع عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمل حممود ورائد خليل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ماركا ال�سمالية، �سارع عبيد املهدي ال�سمايلة، عمان، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104192
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قهوة  التح�سري،  �سريعة  حمم�سة  قهوة  حمم�سة،  قهوة  لل�سرب،  جاهزة  معلبة  قهوة 
حمم�سة مطحونة، قهوة �سوداء، قهوة م�سحوقة، قهوة م�سحوقة �سريعة التح�سري، قهوة 
مثلجة، قهوة طازجة، قهوة باحلليب، قهوة اإ�سربي�سو، م�سروبات القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها 
القهوة، م�سروبات خالئط القهوة، حبوب النب، م�سروبات الكاكاو، م�سروبات ال�سوكوالتة، 
م�سروبات  ال�ســـاي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  ال�ســـاي،  م�سروبات 
خالئط الكاكاو، م�سروبات خالئط ال�سوكوالتة، م�سروبات خالئط ال�ساي، �سراب )لي�س 
امل�سروبات(،  فـي  )ت�ستخدم  طبيعية  توابل  الع�سل،  ال�سكر،  امل�سروبات(،  مع  لال�ستخدام 
الكاكاو،  م�سروبات  لتح�سري  م�ستح�سرات  القهوة،  م�سروبات  لتح�سري  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات لتح�سري م�سروبات ال�سوكوالتة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي تي تي بابليك كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايلندية

رود،  راجني�ســـــت  فـيبهــــــافــــادي   555 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�ساتو�ساك  دي�سرتكت،  �سب  �ساتو�ساك 

دي�سرتكت، بانكوك 10900، تايالند
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/08/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: كاليد اآي بي �سرفـي�سز �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1982 ر.ب: 111 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145948
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( املت�سمنة اأدوات تطوير لعلماء البيانات فـي جمال التعلم 
االآيل، الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( املت�سمنة برامج ذات حلول معدة م�سبقا لن�سر 
مناذج وخوارزميات فـي جمال التعلم االآيل، الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( املت�سمنة 
واكت�ساف  ال�سور  لت�سنيف  واحدة  بنقرة  للن�سر  القابلة  االآيل  التعلم  وخوارزميات  مناذج 
ايه ا�س( املت�سمنة  ايه  اللغوية، الربامج كخدمة )ا�س  النماذج  ا�ستخدام  االأ�سياء وحاالت 
برامج لت�سريع �سري عمل التعلم االآيل، الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( املت�سمنة برامج 
الذكاء  وتطبيقات  العميق  والتعلم  االآيل  التعلم  اأداء  ومراقبة  وحتديث  ون�سر  لتطوير 

اال�سطناعي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب:112
بلد   -  2020/12/8 االأولوية:  تاريخ   -  90365764 االأولوية:  )رقم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145951
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ون�سرها  عليها  والتدريب  واخلوارزميات  النماذج  لبناء  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج 
مناذج  لن�سر  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  االآيل،  التعلم  جمال  فـي  وحت�سينها 
وحاالت  االأ�سياء  واكت�ساف  ال�سور  لت�سنيف  م�سبقا  املعدة  االآيل  التعلم  وخوارزميات 
ا�ستخدام منذجة اللغة، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لت�سريع �سري عمل التعلم االآيل، 
اأدوات تطوير برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لعلماء البيانات، برامج احلا�سوب القابلة 
وتطبيقات  العميق  والتعلم  االآيل  التعلم  اأداء  ومراقبة  وحتديث  ون�سر  لتطوير  للتنزيل 

الذكاء اال�سطناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب:112
بلد   -  2020/12/8 االأولوية:  تاريخ   -  90365764 االأولوية:  )رقم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145952
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للمطورين  احلا�سوب  برامج  اأدوات تطوير  ا�س( مت�سمنة  ايه  ايه  )ا�س  الربامج كخدمة 
مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  االآيل،  التعلم  جمال  فـي  البيانات  وعلماء 
برامج لتطوير ون�سر وحتديث ومراقبة اأداء التعلم االآيل والتعلم العميق وتطبيقات الذكاء 
ومراقبة  عن  للك�سف  برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  اال�سطناعي، 

التحيز االإح�سائي فـي البيانات ومناذج التعلم االآيل و�سري العمل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م   

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806، ر.ب:112
بلد   -  2020/12/8 االأولوية:  تاريخ   -  90365761 االأولوية:  )رقم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145953
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ولعلماء  للمطورين  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  تطوير  املراجل)اأدوات  �سبط  اأدوات 
البيانات، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لتطوير ون�سر وحتديث ومراقبة اأداء التعلم االآيل 
والتعلم العميق وتطبيقات الذكاء اال�سطناعي، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لعلماء البيانات 

للك�سف عن ومراقبة التحيز االإح�سائي فـي البيانات ومناذج التعلم االآيل و�سري العمل(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806، ر.ب:112
بلد   -  2020/12/8 االأولوية:  تاريخ   -  90365761 االأولوية:  )رقم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143966
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اللحوم، الأ�سماك، حلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه حمفوظة، فواكه جمففة، 
فواكه مطهوة، خ�سراوات حمفوظة، هالم )جيلي(، املربيات، فواكه مطبوخة بال�سكر، بي�ض، 

حليب، منتجات احلليب، زيوت، الدهون ال�ساحلة لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال عبدالنا�سر حممود املحاميد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 81450 دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144665
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميل، مواد تواليت، زيوت لغايات التجميل، �سابون، منظفات اأ�سنان، �سناعة 
لغايات  األوان،  ق�سر مزيالت  م�ستح�سرات  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  زيوت عطرية،  عطور، 

التجميل، م�ستح�سرات تنظيف، م�ستح�سرات �سقل، حماليل جلي، مواد جلخ �سنفرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماريكو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جراند بالدمي، الدور ال�سابع 175 �سي ا�ض تي روود، كاليانا، �سانتاكروز)اى( 
مومباي، 400098 الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146426

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لهايات لالأطفال، حلمات زجاجات الر�ساعة، ر�ساعات اأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف بي جروب ايه بي ا�ض ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأوميجا 9، �سوفتني، 8382 هيرناب، الدمنارك

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147144

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجية الأعمال، تفعيل الن�شاط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد حمود ال�سايع ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 181، ال�سفاة 13002، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147145
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمداد املياه 
للقهوة،  كهربائية  )اأباريق(  غاليات  القهوة،  ل�سنع  كهربائية  مكنات  ال�سحية،  والأغرا�ض 
حمم�سات بن، �سناديق تربيد كهربائية، مربدات كهربائية، اأدوات ومن�ساآت تربيد، من�ساآت 
واآلت تربيد، اأفران الهواء ال�ساخن، مواقد )اأفران( املطبخ، اأفران ميكروويف )اأجهزة طهو(، 
وجممدات  تربيد  واأجهزة  ثالجات  ثالجات،  تربيد،  ومن�ساآت  اأجهزة  تربيد،  واآلت  اأجهزة 

لأغرا�ض التخزين الطبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد حمود ال�سايع ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 181، ال�سفاة 13002، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147146
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإن�ساء املباين، الإ�سالح، خدمات الرتكيب اأو التجميع، تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، 
تركيب واإ�سالح معدات التجميد، تركيب معدات املطابخ، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات 

الآلية، توفـري املعلومات املتعلقة بالإ�سالحات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد حمود ال�سايع ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 181، ال�سفاة 13002، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102689

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سائر والآي�س كرمي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البعد الثالث الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 783 ر.ب: 117، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125657

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س والعبايات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ملك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 156 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131034

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم، املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمو العال املتحدة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 4 ر.ب: 515، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133006

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�سوار ظفار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1018 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133811

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة و توجية اأعمال واأن�سطة مكتبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة الدقم اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 231 ر.ب: 619 العذيبة اجلنوبية، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133947

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالة ريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمدان علي حممد احلجري للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135879

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواد الغذائية، التوابل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات اجلامع للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143776

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بن غدير املتحدة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144286

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تغليف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التخطيط املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144690

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، خدمات 

البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدلية النجاح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144743

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري ت�سنيفات امل�ستخدمني لالأغرا�س التجارية اأو الإعالنية، عر�س ال�سلع، ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وردة البيل�سان احلديثة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145258

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون )منتجات �سابونية(، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة 

مكياج،  م�ستح�سرات  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  واجل�سم(،  بال�سعر  العناية  )منتجات 

م�ستح�سرات جتميل، بخور، عطور، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة مرية للتجارة والت�سويق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145475

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالئع النور احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145848

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

اخلفـيفة، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، 

تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات الطهاة ال�سخ�سية، اإعداد اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة 

تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمة الإبداع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146240

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات والزهور والهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرزان للحلويات واملعجنات والزهور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146266

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سايل ال�ساكبية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�س، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146363

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستخ�سرات التجميل و�سابون الزينة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سوادر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146494

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤية التغيري لالأعمال الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146621

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم ومقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146622

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم حدائق واأر�سيات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الليايل املذهلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146623

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العالقات العامة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ه�ساب البندر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146624

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ستو و�سريكه العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146625

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفر�سة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146627

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفر�سة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146628

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف املحمولة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان ال�ساخمية الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146629

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سموخ ظفار الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146630

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الأماين الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146648

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اآلت ومعدات املطابع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلفايل لأنظمة الطباعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146649

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه حمفوظة )مواد غذائية(، حلوم مطبوخة، خ�سراوات حمفوظة، زيوت للطعام، جبنة، 

فواكه مثلجة، حلوم، لنب رائب، منتجات احلليب، مربى فواكه، مك�سرات حم�سرة، بي�س، 

بي�س م�سحوق، زيت زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، خملالت، �سلطات فواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات تنوف لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146650

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطحنة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مبارك بن را�سد بن حمد احلجري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146651

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هابريماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدرار اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146652

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل احلياة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146654

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوى عمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاج الف�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146655

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخر الدار الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146656

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سال�سل لل�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهوان موتورز لتجارة الأجزاء الإ�سافـية لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146657

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون العقارية، تاأجري العقارات، اإدارة العقارات، خدمات وكالت العقارات، تثمني العقارات، 

التقييم املايل التاأمني والأعمال امل�سرفـية والعقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرا�سي الدقم للتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146659

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ن�سيم الكامل الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146660

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد غذائية زللية لغايات طبية، م�ستح�سرات زللية لغايات طبية، الدهايدات لغايات �سيدلنية، 

مطهرات،  �سيدلنية،  لغايات  الربد  ل�سعة  مراهم  ل�سقات،  �سيدلنية،  لغايات  اأو  للحمية  ن�سا 

قطن مطهر، قطن معقم، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام عالجية، 

لعالج  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بل�سم  �ساغطة،  اأربطة  طبية،  لغايات  بل�سمية  م�ستح�سرات 

احلروق، اأقرا�س مطيبة لغايات �سيدلنية، �سراب لغايات طبية، كب�سولت لالأدوية، م�ستح�سرات 

�سيدلنية، كمادات، ح�سوات لغايات طبية، �سمادات كتانية لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية 

�سيدلنية، كلورال مميه لغايات �سيدلنية، �سمادات، م�ستح�سرات فـيتامينية، حماليل ت�ستخدم 

للعد�سات الال�سقة، عالجات م�سامري القدم، قطن لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج 

حروق ال�سم�س، اأقالم لإيقاف نزف الدم، منظفات لغايات طبية، �سمادات طبية، مطهرات لغايات 

�سحية، عالجات مه�سمة لغايات �سيدلنية، م�سكنات، عقاقري لغايات طبية، علب اأدوية حممولة 

اأمللي�سا لغايات �سيدلنية، مياه معدنية لغايات طبية،  ومعباأة، مغني�سيا لغايات �سيدلنية، ماء 

اأك�سريات م�ستح�سرات �سيدلنية، م�ستح�سرات م�سادة لالأمرا�س الفطرية، �سمادات اأ�سفنجية، 
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لالأغرا�س  كالبتو�س  جراحية،  �سمادات  �سيدلنية،  لغايات  اأثريات  �سيدلنية،  لغايات  ا�سرتات 

خمففات  والأطفال،  للر�سع  لبني  دقيق  �سيدلنية،  لغايات  دقيق  م�سهلة،  اأدوية  ال�سيدلية، 

اأع�ساب، جواياكول لغايات  احلمى، �سمار لغايات طبية، منقوعات دوائية، �ساي دوائي، مهدئات 

الكتان  بزر  �سيدلنية،  لغايات  جنطيان  ملينات،  للت�سميد،  �سا�س  ديدان،  طاردات  �سيدلنية، 

لغايات �سيدلنية، دهون لغايات طبية، زيوت دوائية، قطن ما�س، اأقرا�س طبية حمالة، لوبولني 

لغايات �سيدلنية، علكة لغايات طبية، حلاء القرام لغايات �سيدلنية، نعناع لغايات �سيدلنية، 

اأع�ساب  �ساي  بالب�سرة،  للعناية  �سيدلنية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  لغايات  ملت،  منبت  �سعري 

لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج ق�سرة الراأ�س، بب�سينات لغايات �سيدلنية، كب�سولت 

لغايات �سيدلنية، �سبنرتات حتت نرتات، بزموث لغايات �سيدلنية، اأحما�س لغايات �سيدلنية، 

لغايات  الأملنيوم  ا�سيتات،  خالت  طبية،  لغايات  قلويات  اأ�سباه  طبية،  لغايات  ل�سقة  اأربطة 

�سليلوز  اأثريات  �سيدلنية،  لغايات  كاوية  مواد  �سيدلنية،  لغايات  �سليلوز  اأ�سرتات  �سيدلنية، 

لغايات �سيدلنية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدلنية، كولوديون لغايات �سيدلنية، زبدة 

زهور  �سيدلنية،  لغايات  خمائر  �سيدلنية،  لغايات  كريو�سوت  �سيدلنية،  لغايات  الطرطري 

الكربيت لغايات �سيدلنية، الدهايد فورميك لغايات �سيدلنية، حم�س جاليك لغايات �سيدلنية، 

خال�سات ح�سي�سة الدينار لغايات �سيدلنية، مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن، �سيدلنية، 

م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدلنية، �سابون م�ساد للجراثيم، غ�سول م�ساد للجراثيم، لو�سن 

طبي ملا بعد احلالقة، �سامبو طبي، م�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية الطبية، لو�سن طبي لل�سعر، 

�سامبو جاف طبي، حفاظات �سباحة، لال�ستعمال مرة واحدة، لالأطفال، حفاظات �سباحة، قابلة 

لإعادة ال�ستخدام، لالأطفال، ح�سرية تغيري احلفاظات، قابلة لال�ستعمال مرة واحدة، لالأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقاء م�سقط الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146661

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجناد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146662

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة طبيعة بدية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146664

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العالج الطبيعي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأكادميية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146685

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )بيع بن القهوة(، منكهات للقهوة )بيع بن القهوة(، بن غري حمم�س )بيع بن القهوة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفوح املتحدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146687

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار امل�سنعة الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146689

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قيفان ال�سالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146691

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز بركاء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146692

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع، البيع باملزاد العلني، دعاية واإعالن، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني 

فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، حت�سني احلركة 

ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  التجارية،  الو�ساطة  الإنرتنت، خدمات  فـي مواقع 

واخلدمات وبائعيها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور�س للحلول اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146693

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة اجلنوب لالأعمال واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146695

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطابخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة فخر نزوى املتميزة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146696

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء النه�سة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146697

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سقق، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سحاب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146698

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم ال�سناعي، اإجراء درا�سات امل�ساريع التقنية، الهند�سة، الأبحاث امليكانيكية، ا�ست�سارات 

فـي جمال توفـري الطاقة، التدقيق فـي جمال الطاقة، ت�سجيل ا�ستهالك الطاقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقى للهند�سة والكهرباء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146699

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد ال�سحية والالإكرتونيات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثراء م�سقط احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146700

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأجناز قرون الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146701

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطحنة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز لالأعمال ال�ستثمارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146703

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو مالك املالكي احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146705

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية بالأقدام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سهم النه�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146707

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد غذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن اأحمد بن عبداللـه ال�سعدي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146708

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلبز واحللويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العلوية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146710

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات التدخني وتوابعها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سفحة البي�ساء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146711

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي منكهات للقهوة، قهوة، تقدمي م�سروبات قهوة باحلليب، تقدمي م�سروبات اأ�سا�سها 

القهوة تقدمي الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع الأن�س احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146713

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل، نقل الر�سائل اأو الب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلودة املميزة للخدمات الفنية والبحرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22

         

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146714

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ احلبيبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146716

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهور قبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146723

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املك�سرات والتوابل وال�سل�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع طوي العقبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146724

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األطف اأحمد بيج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146728

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو �سلطان الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146745

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيناوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146750

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سم�سرة التخلي�س اجلمركي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سار اجلديد للخدمات اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146794

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكاليل من زهور طبيعية، زهور طبيعية، زهور جمففة للتزيني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البلح�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146803

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، حلويات، قطع حلوى حلويات، حالوة طحينية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف النربة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146862

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع مفرو�سات و�ستائر واأثاث(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورانو�س الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146864

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار فن العمارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146919

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهانات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو عبدالرحيم النبهاين و�سركائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146921

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهانات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو عبدالرحيم النبهاين و�سركائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146964

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�ستربق املتحدة للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122409

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نظرة امل�ستقبل الع�سرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/1

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1402(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139093

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سي(،  ب�سكل  م�سروبات  تقدم  التي  )املقاهي  اأ�سا�سي(،  ب�سكل  الطعام  تقدم  التي  )املقاهي 

)املقاهي التي تقدم الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(، �ساي )املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(، 

منكهات للقهوة، حلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احل�سري ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/14
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 142804
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/4/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1378 فـي 2021/2/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة عرين �ساللة للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة الأعمدة الثابتة للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 662 ر.ب: 132

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/7/8م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 142923
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1381 فـي 2021/2/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: النور لتطوير امل�ساريع
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة النور لت�سويق املنتجات الزراعية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 179 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/7/8م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 52771

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/8/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 885 فـي 2009/4/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الروؤية العالية الدولية �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سماء عمان املتحدة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1046 ر.ب: 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/7/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84363 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/10/4 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1058 فـي 2014/5/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نان�سيز هولدينغز ال تي دي اأيه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريكيت بنكيزر )الربازيل( اإل تي دي اأيه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: برازيلية - التجارة وال�سناعة
 ،900-05577  ،18 اإم  كيــــه   8015 رابا�ســـــوتافريز،  رودوفيـــا  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�ساوباولو، الربازيل
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الربازيل

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/4م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/29 م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84364 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/10/4 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1058 فـي 2014/5/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نان�سيز هولدينغز ال تي دي اأيه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريكيت بنكيزر )الربازيل( اإل تي دي اأيه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: برازيلية - التجارة وال�سناعة
 ،900-05577  ،18 اإم  كيـــه   8015 رابا�ســـوتافيـــرز،  رودوفيــــا  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�ساوباولو، الربازيل
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الربازيل

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/4م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/29 م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62812

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/7/16م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 927 فـي 2011/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جال�سكو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برييغو فارما انرتنا�سيونال دي.ايه.�سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذي �سارب بلدينغ، هوغان بالي�س، دوبلني 2، دي 02 تي واي 

74، اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/29م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62813

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/11/21م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 977 فـي 2012/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جال�سكو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري )يو كيه( اآي بي ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برييغو فارما انرتنا�سيونال دي.ايه.�سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذي �سارب بلدينغ، هوغان بالي�س، دوبلني 2، دي 02 تي واي 

74، اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/29م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1617

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1992/11/22م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 483 فـي 1992/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ا�سرتازينيكا ايه بي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/29م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14009

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/4/23م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 712 فـي 2002/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ازارو موجلر بيوتي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوريال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14 �سارع لوريال، 75008 باري�س، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19396

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/5/4م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 737 فـي 2003/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ازارو موجلر بيوتي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوريال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14 �سارع لوريال، 75008 باري�س، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 30853

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/11/29م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 793 فـي 2005/6/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: براند ا�سوي�ست�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: تيلدا ليميتيد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

كيو،  واي   9  13 اإم  اآر  اإي�سيك�س،  راينهام،  لني  كولدهاربور  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33842

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ازارو موجلر بيوتي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوريال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14 �سارع لوريال، 75008 باري�س، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 38574

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/3/26م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 829 فـي 2006/12/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ازارو موجلر بيوتي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوريال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14 �سارع لوريال، 75008 باري�س، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 66224

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1058 فـي 2014/5/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سدف عمان

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سلو الدولية �س.�س.و 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 488 ر.ب: 117، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 95704

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1120 فـي 2015/10/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بن حيات للم�ساريع

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سرق غرب لالأعمال �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 255 ر.ب: 121، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140446

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/2/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1370 فـي 2020/12/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: عبري ال�سرق املتكاملة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأملا�س ال�سرق لالأعمال �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 608 ر.ب: 112، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/4م
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه:

رقم 
ا�صم املناق�صةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك

قيمة 
امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 
تقدمي 

العطاءات

2021/28

�سيانة الطرق 
الأ�سفلتية مبحافظة 

الظاهــــرة ملـــــدة 
خم�س �سنوات

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي مقاولت  

الطرق الرئي�سية 
وال�سوارع وامل�سجلة 
لدى الأمانة العامة 

ملجل�س املناق�سات 
بالدرجة املمتازة

)=/350 ر.ع(
ثالثمائة 
وخم�سون 

ريال عماين

2021/8/122021/9/6

ميكـن احل�ســول علـى م�ستنـدات ال�سروط واملوا�سفــات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع 
الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى التاريخ املذكور باجلدول 

اأعـاله، على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين باملوقع.
علــى جميــع ال�سركــات اأن ترفــق مــع عطاءاتهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمــان م�سرفـــي 
اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  اأو �سيك م�سدق عليه من 
العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني العام ملجل�س املناق�سات و�ساري املفعول ملدة )90( يوما 
من تاريخ تقدمي العطاءات، وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فـيه، 
على اأن يتم اإرفاق �سورة من ال�سمان امل�سرفـي اأو ال�سيك امل�سدق عليه مع العر�س املقدم 
من ال�سركة فـي املوقع الإلكرتوين )خدمة اإ�سناد( والحتفــاظ باأ�ســل ال�سمــان امل�سرفـــي 

اأو ال�سيك امل�سدق عليه اإلى اأن يتم طلبه من قبل الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات.
قبـل  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  باملوقع  اإ�سناد  العطــاءات عن طريق خدمة  تقدمي  يجــب 
ال�ساعــة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات، ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 
اأكبــر  التــي ي�ستمــل عطاوؤهــا علــى  املوؤ�س�ســات  اأو  �ستعطى الأف�سلية فـي الإ�سناد لل�سركات 

ن�سبة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخـر

                                                                                                    الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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جمال بن علي بن �صالح املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة الباطنة للتجارة - تو�صية
يعلن جمال بن علي بن �سالح املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة منارة الباطنة للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤8755، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:129 ر.ب:325 
 هاتف رقم:99634154

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

علي بن �صالح بن علي الكلباين ون�صراء بنت نا�صر بن علي الكلبانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكلباين للم�صاريع النموذجية - ت�صامنية
يعلن علي بن �سالح بن علي الكلباين ون�سراء بنت نا�سر بن علي الكلبانية اأنـهما يقــومان 
بت�سفـيــة �سركة الكلباين للم�ساريع النموذجية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 
الـتجاري بالرقـم ١2٤7878، وللم�سفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــيان فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:46 ر.ب:511 
هاتف رقم:99828666

كمــــا يدعــــو امل�سفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــيان
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املعت�صم بن عبداللـه بن �صامل اخلنب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلنب�صي املتكاملة - ت�صامنية
يعلن املعت�سم بن عبداللـه بن �سامل اخلنب�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اخلنب�سي املتكاملة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٤286، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/7/26م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب:546 ر.ب:320 
 هاتف رقم:97799574

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

فهد بن حميد بن نا�صر احلرا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأرياف وادي �صاب للتجارة - ت�صامنية
يعلن فهـــــد بن حميـــد بن نا�ســـر احلرا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـــة اأريـــاف وادي �ســاب 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤8767، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/2/١5م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:465 ر.ب:332 

 هاتف رقم:92253622
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اإ�صحاق بن حمد بن حمود املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبعاد ال�صال�صل الذهبية - ت�صامنية
يعلن اإ�سحاق بن حمد بن حمود املنذري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبعاد ال�سال�سل الذهبية - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١5٤895، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/7/١2م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب:376 ر.ب:611 
 هاتف رقم:93222303

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

حممد بن مبارك بن را�صد الرواحي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة الرواحي االأهلية - ت�صامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرواحي الأهلية -  يعلن حممد بن مبارك بن را�سد الرواحي 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١686٤، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/5/26م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم:99427927
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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يون�ص بن غ�صن بن علي احلرا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صمال نزوى للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن يون�س بن غ�سن بن علي احلرا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سمال نزوى للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠9٠١٤2، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2٠/5/3١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:92868664 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

نا�صر بن حممد بن نا�صر النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اال�صتثمار املوحد �ص.م.م
يعلن نا�سـر بن حممـــد بن نا�ســر النعماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة ال�ستثمــار املوحـــد 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١367٠2٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/6/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب:515 ر.ب:611
  هاتف رقم:99808826 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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علي بن نا�صر بن �صامل ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اخلوبار اجلديدة - ت�صامنية
يعلن علي بن نا�سر بن �سامل ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة م�ساريع اخلوبار اجلديدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١23١6٤5، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/7/26م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب:83 ر.ب:615
  هاتف رقم:99201281 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اخلوبار املتقدمة �ص.م.م

يعلن علي بن نا�سر بن �سامل ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اخلوبار املتقدمة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١2٤5239 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/7/26م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب:83 ر.ب:615
  هاتف رقم:99201281 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

حممد بن �صالح بن م�صعود ال�صكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإتقان العز للتجارة - تو�صية
يعلن حممد بن �سالح بن م�سعود ال�سكيلي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة اإتقان العز للتجارة - 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١269939 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 
املوؤرخ 2٠2١/7/١2م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب:499 ر.ب:612 
 هاتف رقم: 99239299 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

�صويد بن عو�ص بن حارث التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ينابيع املعرى للتجارة - ت�صامنية
يعلن �سويد بن عو�س بن حارث التوبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ينابيع املعرى للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5١3275٤،  وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/7/5م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب:152 ر.ب:619 
 هاتف رقم:99206615 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

يو�صف بن �صامل بن غريب احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال الهجاري للتجارة - ت�صامنية

يعلن يو�ســــف بن �سالـــم بن غريــب احلو�سنــي اأنــــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة جبــال الهجاري 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3٠37967، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/6/2٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم: 99022332 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

توما�ص مارتني اندر�صون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التفوق امل�صارك �ص.م.م

يعلن توما�س مارتني اندر�سون اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التفوق امل�سارك �س.م.م، وامل�سجلة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١237722، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/7/7م،  لدى 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب:264 ر.ب:134 
 هاتف رقم:92822445

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

�صالح بن علي بن حممد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صواحي وادي اجلزي احلديثة للحديد واخلردة - تو�صية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سواحي وادي اجلزي  يعلن �سالح بن علي بن حممد الكندي 
بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجل  اأمانــــة  وامل�سجلة لدى  تو�سيـــة،   - للحديد واخلـردة  احلديثة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٤٤669
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:92558378 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب عبداللـه العوميري و�صريكه للمحاماة واال�صت�صارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االمتداد املتحدة �ص.م.م
يعلن مكتــــب عبداللـــه العوميـــري و�سريكـــه للمحامـــاة وال�ست�ســـارات القانونيـــة اأنـه يقـــــوم 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  املتحدة �س.م.م،  بت�سفـيــة �سركة المتداد 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  ١١2٤889،وللم�سفي 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 حمافظة م�صقط

�ص.ب:2922 ر.ب:133 
هاتف رقم: 24695992 - 71725850 فاك�ص رقم: 24695991

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

هالل بن را�صد بن �صليمان الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجماد الغرب التجارية - تو�صية
يعلن هالل بن را�سد بن �سليمان الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة اأجماد الغرب التجارية - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8٠8٠٤٠2، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:95595480 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

فاطمة بنت اإبراهيم بن عبداحلميد اإبراهيم 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج القلعة العاملية �ص.م.م

تعلن فاطمة بنت اإبراهيم بن عبداحلميد اإبراهيم اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبراج القلعة 
العاملية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤38٠١، وللم�سفية وحـدها 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�صقط

�ص.ب:1278 ر.ب:121
 هاتف رقم: 97712676

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

ماجد بن خمي�ص بن عبداللـه الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صارقة لالإن�صاءات - ت�صامنية

يعلن ماجد بن خمي�س بن عبداللـه الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سارقة لالإن�ساءات - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2٤373، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:225 ر.ب:321
 هاتف رقم:99476606 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدقم لالإن�صاءات - ت�صامنية

يعلن ماجد بن خمي�س بن عبداللـه الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الدقم لالإن�ساءات - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2١8٠2، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:225 ر.ب:321
 هاتف رقم:99476606 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تاج الوقيبة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن ماجد بن خمي�س بن عبداللـه الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تاج الوقيبة للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2١625، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:225 ر.ب:321
 هاتف رقم:99476606 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

دليب كازينكاتو بادمانابا بيالي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة الهدف املا�صي للهند�صة واالإن�صاءات �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الهدف املا�سي للهند�سة  يعلن دليب كازينكاتو بادمانابا بيالي 
بالرقـم ١٠7663١، وللم�سفي  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  والإن�ساءات �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:170 ر.ب:316
 هاتف رقم:95576668 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

وليد بن �صالح بن علي امل�صلمي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صموخ الغيل احلديثة للتجارة - ت�صامنية

احلديثة  الغيل  �سموخ  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سلمي  علي  بن  �سالح  بن  وليد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2٤357، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:155 ر.ب:321
 هاتف رقم:96060391 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الر�صتاق لالإن�صاءات - ت�صامنية

 - لالإن�ساءات  الر�ستاق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سلمي  علي  بن  �سالح  بن  وليد  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2٤35٠، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:225 ر.ب:321
 هاتف رقم:96060391 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة جمموعة امل�صلمي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن وليد بن �سالح بن علي امل�سلمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جمموعة امل�سلمي للتجارة 
وللم�سفي   ،١١١٤998 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:155 ر.ب:321
 هاتف رقم:96060391 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأق�صر لالإن�صاءات - ت�صامنية

 - لالإن�ساءات  الأق�سر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سلمي  علي  بن  �سالح  بن  وليد  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2٤38١، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:225 ر.ب:321
 هاتف رقم:96060391 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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ماجد بن نا�صر بن ها�صل الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأوتاد جبل �صم�ص - ت�صامنية
يعلن ماجد بن نا�سر بن ها�سل الرو�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأوتاد جبل �سم�س - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١325٠2٤، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:46 ر.ب:319
 هاتف رقم:95875918 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة اأوتاد اجلبل االأخ�صر للتجارة - ت�صامنية
يعلن ماجد بن نا�سر بن ها�سل الرو�سدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأوتاد اجلبل الأخ�سر 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١25753٤، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:46 ر.ب:319
 هاتف رقم:95875918 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

-114-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

نا�صر بن �صعيد بن عنرب املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة علي بن خلفان بن �صليمان اليحمدي و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن نا�سر بن �سعيد بن عنرب املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي بن خلفان بن �سليمان 
اليحمدي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ١١25582، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:338 ر.ب:321
 هاتف رقم:97171759 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�صمو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اجلالبوت الفاخر للدعاية واالإعالن - ت�صامنية

يعلن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�سمو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلالبوت الفاخر 
للدعاية والإعالن - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١26589١، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:1601 ر.ب:311
 هاتف رقم:99454101 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

حممد بن علي بن حمد ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ف�صاء حيبي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ف�ساء حيبي للتجارة  يعلن حممد بن علي بن حمد ال�سعيدي 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١55١8١، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:99118511 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإبراهيم بن دروي�ص بن ينجل البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اآفاق �صمال الباطنة لالإن�صاءات �ص.م.م

يعلن اإبراهيم بن دروي�س بن ينجل البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اآفاق �سمال الباطنة 
وللم�سفي   ،١22٤666 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  لالإن�ساءات 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:570 ر.ب:311
 هاتف رقم:92562627 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

اأحمد بن �صعيد بن �صليمان احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ال�صفقة ال�صرقية للتجارة - تو�صية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سفقة ال�سرقية  يعلن اأحمد بن �سعيد بن �سليمان احلو�سني 
وللم�سفي   ،١2١7666 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:220 ر.ب:326
 هاتف رقم:99299011 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإ�صماعيل بن عبدالرحمن بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة فجر ال�صحراء للتجارة - ت�صامنية

فجر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  حممد  بن  عبدالرحمن  بن  اإ�سماعيل  يعلن 
ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 33١6٠٤١، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:244 ر.ب:322
 هاتف رقم:99729724 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

حممد بن حارب بن �صيف احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نور�ص �صحم للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن حارب بن �سيف احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نور�س �سحم للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3١85١25، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:99019160 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة مزايا االأفق املميزة للتجارة - تو�صية

يعلن عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مزايا الأفق املميزة 
وللم�سفي   ،١١8٠٠٤2 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:97274707 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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نا�صر بن �صعيد بن حممد االإ�صماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة مرتفعات ليماء للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

ليماء  �سركة مرتفعات  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الإ�سماعيلي  �سعيد بن حممد  نا�سر بن  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١5٤92، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:95359110 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

عمر بن �صعيد بن نا�صر احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اليافا للتجارة - تو�صية

يعلن عمر بن �سعيد بن نا�سر احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اليافا للتجارة - تو�سية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤١76٤، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:326 ر.ب:205

 هاتف رقم:97751002 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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قي�ص بن دروي�ص بن يو�صف البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع اأبو امليمن للتجارة واملقاوالت - تو�صية

اأبو امليمن  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع  يعلن قي�س بن دروي�س بن يو�سف البلو�سي 
 ،١٠٠28٠٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:492 ر.ب:321
 هاتف رقم:92242492 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اأحمد بن علي بن غريب الفزاري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع اأبو املعت�صم املتاألقة - ت�صامنية

املعت�سم  اأبو  يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع  اأنـه  الفزاري   اأحمد بن علي بن غريب  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١293٠73، وللم�سفي  املتاألقة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:286 ر.ب:326
 هاتف رقم:99366260 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الراية للتجارة �ص.م.م
للتجارة  الراية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�سي  عبداللـه  بن  علي  بن  اإبراهيم  يعلن 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١263789، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:1601 ر.ب:311
 هاتف رقم:99891025 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

خالد بن حممد بن �صيف البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ربوع ال�صوحمان للتجارة �ص.م.م

ال�سوحمان  ربوع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  �سيف  بن  حممد  بن  خالد  يعلن 
للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١833١62، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:193 ر.ب:311
 هاتف رقم:98777796 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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�صيف بن حمد بن �صويد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة البادي والرو�صدي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن �سيف بن حمد بن �سويد البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البادي والرو�سدي للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠3527، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:803 ر.ب:311
 هاتف رقم:99327114 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

�صعيد بن ح�صن بن �صالح املرزوقـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأعمار البناء للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �سعيد بن ح�سن بن �سالح املرزوقـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأعمار البناء للتجارة 
وللم�سفي   ،١29٠١١6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:132 ر.ب:311
 هاتف رقم:96504996 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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علي بن خلف بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة الغيز للمقاوالت �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة الغيز للمقاولت  يعلن علي بن خلف بن حممد املعمري 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١22558، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:92230233 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

هزاع بن �صعيد بن خمي�ص البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التوقيت االأخ�صر للتجارة �ص.م.م

يعلن هزاع بن �سعيد بن خمي�س البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التوقيت الأخ�سر للتجارة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١3٤2٠٠١، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:99718181 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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�صالح بن �صعيد بن �صالح الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صروح االأحالم للتجارة �ص.م.م

يعلن �سالح بن �سعيد بن �سالح الكعبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سروح الأحالم للتجارة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٠9٤6، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:97616666 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اأحمد بن حممد بن خمي�ص الرئي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة باب ال�صالمة للتجارة - ت�صامنية
يعلن اأحمد بن حممد بن خمي�س الرئي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة باب ال�سالمة للتجارة 
وحـده  وللم�سفي   ،١289٠١3 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   -
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب:512 ر.ب:512
 هاتف رقم:95188449 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اأحمد بن را�صد بن �صليمان الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجماد ال�صام للتجارة - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن را�سد بن �سليمان الغيثي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأجماد ال�سام للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8٠66٠86، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب:491 ر.ب:512
 هاتف رقم:99808660 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

عائ�صة بنت �صامل بن علي املزروعية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلالبوت املميز للتجارة - ت�صامنية

تعلن عائ�ســـة بنت �سالــم بن علـي املزروعيـة اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركـــة اجلالبـــوت املميــز 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤١785، وللم�سفية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 79993955

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــية
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علي بن عامر بن �صليمان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ النفحات للتجارة - تو�صية
يعلن علي بن عامر بن �سليمان الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سموخ النفحات للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١282٤78، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:99855870 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة جزيرة االأملا�ص للتجارة �ص.م.م

يعلن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جزيرة الأملا�س 
للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١85757، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب:67 ر.ب:512
 هاتف رقم:91209905 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

�صليمان بن �صعيد بن حارب احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة العمدة لبيع احلديد واخلردة - ت�صامنية

يعلن �سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العمدة لبيع احلديد 
واخلردة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١68272، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:99440600 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

ن�صر بن عامر بن �صعيد احل�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو عامر الدولية - تو�صية

 - الدولية  عامر  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سني  �سعيد  بن  عامر  بن  ن�سر  يعلن 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١62١٤7، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب:983 ر.ب:133
 هاتف رقم:99869949 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

حممد بن �صامل بن حمدان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صفرد ال�صمال للتجارة - تو�صية

ال�سمال  �سركـــة �سفـرد  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلبانـــي  �سالـــم بن حمدان  بن  يعلن حممـــد 
وللم�سفي   ،١٠7٤٠2١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:952 ر.ب:511
 هاتف رقم:99224425 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اأحمد بن �صامل بن را�صد العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإعمار �صحار املتحدة - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن �سامل بن را�سد العي�سائي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإعمار �سحار املتحدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١876١5، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:96191332 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

وليد بن �صامل بن نا�صر احلرا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اك�ص اك�ص اك�ص ما�ص نيوتر�صن �ص.م.م

يعلن وليد بن �سامل بن نا�سر احلرا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اك�س اك�س اك�س ما�س 
وللم�سفي   ،١268588 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  نيوتر�سن 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار- حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:95322828 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

�صعيد بن را�صد بن حمود الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة معامل الدريز للتجارة - تو�صية

الدريز للتجارة  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معامل  الغافري  يعلن �سعيد بن را�سد بن حمود 
- تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 7٠٤352٠، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠١8/3/١8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

 هاتف رقم:92945158 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

خمي�ص بن حممد بن علي املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة خمي�ص بن حممد بن علي املزروعي واإخوانه للتجارة - ت�صامنية

يعلن خمي�س بن حممد بن علي املزروعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خمي�س بن حممد بن 
علي املزروعي واإخوانه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،3٠77993
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ص.ب:174 ر.ب:324

 هاتف رقم:99472262 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

عواطف بنت مبارك بن مربوك الرواحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كر�صتال ال�صويق احلديثة �ص.م.م
تعلن عواطف بنت مبارك بن مربوك الرواحية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة كر�ستال ال�سويق 
لتفاق  وفقا   ،١١٤٠٤62 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  احلديثة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  2٠2١/8/١م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�صويق  - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:327 ر.ب:511
 هاتف رقم: 99572266

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــية
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يو�صف بن �صامل بن هالل اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة جبال منح املتحدة للتجارة �ص.�ص.و

يعلن يو�سف بن �سامل بن هالل اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة جبــال منـــح املتحــــدة 
الـتجاري بالرقـم ١22١8٤7، وفقا لتفاق  ال�سجل  اأمانة  للتجارة �س.�س.و، وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠١8/7/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
 والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب:193 ر.ب:619
 هاتف رقم:92570744 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مركز املحا�صبة لتدقيق احل�صابات - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة فيوليا اإ�صناد للخدمات املمتازة �ص.م.م

يعلن مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
فيوليا اإ�سناد للخدمات املمتازة �س.م.م، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 
متثيــــــــل  حــــــق  وحــــده  وللم�سفـــي  2٠2١/٤/5م،  املوؤرخ  ال�سركـــــاء  لتفـــاق  وفقا   ،١355٠2١
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:24706706 - 92586103 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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�صعيد بن نا�صر بن �صعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معادن ال�صرق العاملية �ص.م.م
يعلن �سعيد بن نا�سر بن �سعيد املحروقي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معادن ال�سرق العاملية 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١83٠732 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠١8/3/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ص.ب:1386 ر.ب:111

 هاتف رقم:91271111 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

يون�ص بن �صليمان بن �صامل العوي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهزاز العاملية �ص.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الهزاز العاملية �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١3١76٠٠، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب:682 ر.ب:121
 هاتف رقم:95232446 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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عبدالفتاح  عبداحلميد عبدالفتاح علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة االأن�صاري الإن�صاء املباين وامل�صاريع �ص.م.م

يعلن عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأن�ساري لإن�ساء 
بالرقـم ١٠١2553، وفقا  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �س.م.م،  وامل�ساريع  املباين 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/6/6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:1832 ر.ب:112

 هاتف رقم:99361875 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة املناهل لالأعمال الفنية واملقاوالت �ص.م.م
املناهل لالأعمال  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن عبدالفتاح عبداحلميد عبدالفتاح علي 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١27١٠٤٠، وفقا  الفنية واملقاولت �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/6/6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:1832 ر.ب:112

 هاتف رقم:99361875 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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عمران بن �صعيد بن عمران احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعداد �ص.م.م
اأنـه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة املعــــداد �س.م.م،  يعلن عمـــران بن �سعيـــد بن عمــران احلارثي 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١325775 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2٠2١/7/25م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب:919 ر.ب:100
 هاتف رقم:95315555 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

خلفان بن نا�صر بن �صامل الربا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإندف �ص.م.م
�س.م.م،  اإندف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربا�ســدي  �سالــم  بن  نا�سر  بن  خلفــان  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١١١9٠7 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2٠2٠/8/١8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 والية م�صقط - حمافظة م�صقط

�ص.ب:3360 ر.ب:111
 هاتف رقم:99449907 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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ب�صاير بنت �صاعد بن معيوف احلجرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة بدية الدولية لالإن�صاء واملقاوالت �ص.م.م

تعلن ب�سايـــر بنت �ساعـــد بن معيــوف احلجرية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركــــة بديــــة الدولية 
لالإن�ساء واملقاولت �س.م.م، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم ١22323٠، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية 

مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم:98829998

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــية

خليفة بن حممد بن �صليمان البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة نعامي الفلج للتجارة - ت�صامنية

يعلن خليفة بن حممد بن �سليمان البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نعامي الفلج للتجارة 
وحـده  وللم�سفي   ،١32533٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   -
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:99858227 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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حمد بن ماجد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع البادية املتكاملة �ص.م.م
يعلن حمد بن ماجد بن حمد احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع البادية املتكاملة 
بالرقـم ١٠93٠٠١،وللم�سفي وحـده حــــــق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

 هاتف رقم:99838893 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع نادر املتكاملة �ص.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
بالرقـم ١2٤5755،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �س.م.م،  املتكاملة  نادر  م�ساريع 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ 2٠2١/6/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 اخلوير - �صكة رقم:4327 - مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �صقة رقم: 310 

�ص.ب:575 ر.ب:130
 تيلفاك�ص رقم:24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب ال�صرق االأو�صط لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرايا للتنمية �ص.م.م
يعلن مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سرايا للتنمية 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١26١٠٤3 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/6/8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
غال - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ص.ب:126 ر.ب:103
 هاتف رقم:97139475 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

يون�ص بن �صليمان بن �صامل العوي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االبتكار املثايل �ص.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البتكار املثايل �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١286535، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب:682 ر.ب:121
 هاتف رقم:95232446 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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يون�ص بن �صامل بن خمي�ص ال�صناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ال�صندباد للخدمات العاملية - تو�صية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سندباد للخدمات  يعلن يون�س بن �سامل بن خمي�س ال�سناين 
وللم�سفي   ،١25696٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - العاملية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 والية قريات - حمافظة م�صقط

�ص.ب:2 ر.ب:120
 هاتف رقم:99212355 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

خلفان بن �صعيد بن خلفان الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صد علي للتجارة �ص.م.م
للتجارة  علي  اأ�سد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرحبي  خلفان  بن  �سعيد  بن  خلفان  يعلن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١2٤١86١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/6/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب:293 ر.ب:112
 هاتف رقم:92970382 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت ال�صخاء للتجارة �ص.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بيت ال�سخاء للتجارة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١297528 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/5/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 اخلو�ص ال�صاد�صة -والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب:1124 ر.ب:121
 هاتف رقم:99228511 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

�صعيد بن علي بن �صعيد الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اللبان الفاخر لالأعمال �ص.�ص.و

يعلن �سعيد بن علي بن �سعيد الها�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اللبان الفاخر لالأعمال 
�س.�س.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١8٠53٤7، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:38 ر.ب:116

 هاتف رقم:95101090 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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�صعيد بن عبداللـه بن اأحمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجيال �صافع للتجارة - تو�صية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن اأحمد العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأجيال �سافع للتجارة - 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،5١٤6١٤3 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 
املوؤرخ 2٠١8/9/١5م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 �صافع - والية ازكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب:149 ر.ب:614
 هاتف رقم:99241134 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب حافظ املحروقي و�صركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فوك�ص وهاورد و�صركاوؤهم �ص.م.م
يعلن مكتب حافظ املحروقــي و�سركـاه اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـــة فوكـ�س وهــاورد و�سركاوؤهــم 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠287٤5 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2٠/١/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
روي - مركز عمان التجاري - الطابق الثالث - مكتب رقم: 308

�ص.ب:1695 ر.ب:114
 هاتف رقم:24799755 فاك�ص رقم: 24786580 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بن عيون و�صركاه �ص.م.م
يعلن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بن عيون 
لتفاق  وفقا   ،١١٠572٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  و�سركاه 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/6/23م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية ال�صيب - احليل اجلنوبية- بناية م�صقط ريزيدن�ص - مكتب رقم: 101

 هاتف رقم:99475281 - 98011835 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

نا�صر بن �صعيد بن �صيخان العدواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بياين للمعادن �ص.م.م
يعلن نا�سر بن �سعيد بن �سيخــان العدوانـــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة بيانـــي للمعــــادن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠١56٤٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/6/5م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب:114 ر.ب:315
 هاتف رقم:95541345 - 95133305 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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فوزانة م�صعود اأكرب 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدينة اخلريف للتجارة - تو�صية

تعلن فوزانة م�سعود اأكرب اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة مدينة اخلريف للتجــارة - تو�سية، 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقـا لتفــاق  بالرقـــم ١٠29692،  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  2٠2١/6/27م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 هاتف رقم: 98231104

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــية

ماجد بن علي بن ماجد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعمري ال�صاملة �ص.م.م

يعلن ماجد بن علي بن ماجد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املعمري ال�ساملة �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠76358، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:1174 ر.ب:112

 هاتف رقم:99555366 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

�صركة مور �صتيفنز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة مدر�صة ايفولفن�ص نولدج اخلنجي �ص.م.م

تعلن �سركة مــور �ستيفنــز اأنـها تقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة مدر�ســـة ايفولفن�س نولـــــدج اخلنجي 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١2369٠6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/7/٤م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
القرم - �صارع الولج - �صكة رقم: 1013- بناية رقم:1022 - الدور الرابع - مكتب رقم: 41

�ص.ب:933 ر.ب:112
 هاتف رقم:24061000 فاك�ص رقم: 24061099 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة ايفولفن�ص نولدج اخلنجي �ص.م.م
تعلن �سركة مــور �ستيفنــز اأنـه تقــــوم بت�سفـيــة �سركـــة ايفولفن�س نولـــــدج اخلنجي �س.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١23٠٠7٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2٠2١/7/٤م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
القرم - �صارع الولج - �صكة رقم: 1013- بناية رقم:1022 - الدور الرابع - مكتب رقم: 41

�ص.ب:933 ر.ب:112
 هاتف رقم:24061000 فاك�ص رقم: 24061099 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

دروي�ص بن حممد بن دروي�ص املالهي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأفاق الغيل الع�صرية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن دروي�س بن حممد بن دروي�س املالهي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأفاق الغيل الع�سرية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١93٠١8، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
الهمبار - والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:244 ر.ب:311
 هاتف رقم:92727928 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

علي بن را�صد بن �صيف العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأن�صاف الوطنية - تو�صية
يعلن علــي بن را�ســـد بن �سيــف العي�سائــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة الأن�ساف الوطنية - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١3٠5696، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:99448225 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

حممد بن را�صد بن �صعيد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صمال البداية املتحدة للتجارة - تو�صية

يعلن حممد بن را�سد بن �سعيد ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سمال البداية املتحدة 
وللم�سفي   ،١266١63 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:92223355 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

نوال بنت عمر بن �صيف العي�صائية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال اخلبات للتجارة - تو�صية

اخلبات  �سمــال  �سركـــة  بت�سفـيــة  تقـــــوم  اأنـها  العي�سائيــة  �سيـــف  بن  عمـــر  بنت  نــــوال  تعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١232٠73، وللم�سفية  للتجـــارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم: 99448225
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

حممد بن بخيت بن �صاعن اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأعمار �صحار العاملية - تو�صية
يعلن حممد بن بخيت بن �ساعن اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأعمار �سحار العاملية - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١235827، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب:10 ر.ب:322
 هاتف رقم:92805051 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

يو�صف بن �صيف بن حمد احل�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم معول للتجارة - تو�صية
يعلن يو�سف بن �سيف بن حمد احل�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنم معول للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١27١3٠، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�صقط

�ص.ب:437 ر.ب:318
 هاتف رقم:99317145 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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عادل بن عبا�ص بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النطاقات املميزة �ص.م.م

يعلن عادل بن عبا�س بن علي البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النطاقات املميزة �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١79732، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:98049886 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

منذر بن يعقوب بن ال�صون الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منذر الهدابي للتجارة �ص.م.م

يعلن منذر بن يعقوب بن ال�سون الهدابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة منذر الهدابي للتجارة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١2٤3698 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/١/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ص.ب:1676 ر.ب:114
 هاتف رقم:99331488 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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عبدالوهاب بن اإبراهيم بن نا�صر ال�صايغ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوج االأزرق املثالية �ص.م.م
الأزرق  املوج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سايغ  نا�سر  بن  اإبراهيم  بن  عبدالوهاب  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١227387 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  املثالية 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/6/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:2465 ر.ب:112

 هاتف رقم:99382280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حراير اخلليج للتجارة �ص.�ص.و
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.�س.و،  للتجارة  اخلليج  حراير  �سركة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠8٠8٠2
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ص.ب:23 ر.ب:133

 هاتف رقم:99565065 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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خليل بن عبداللـه بن حممد املحاربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صماء ال�صرقية احلديثة للتجارة - ت�صامنية

ال�سرقية  �سماء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحاربي  حممد  بن  عبداللـه  بن  خليل  يعلن 
 ،١١79592 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  احلديثة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:104 ر.ب:611

 هاتف رقم:92233701 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

رحمة بنت نا�صر بن عبداللـه العربية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الربق الالمع خلدمات الكهرباء �ص.م.م
الالمع  الربق  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  العربية  عبداللـه  بن  نا�سر  بنت  رحمة  تعلن 
 ،١3٠359٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  الكهرباء  خلدمات 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية 

مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:112 ر.ب:516
 هاتف رقم: 97240027

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــية
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خالد بن حممد بن �صامل الفطي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قرية االأثاث �ص.م.م

يعلن خالد بن حممد بن �سامل الفطي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قرية الأثاث �س.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١682962، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:1060 ر.ب:111

 هاتف رقم:99330905 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة داود للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن خالد بن حممد بن �سامل الفطي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة داود للتجارة واملقاولت 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3٠٠٠982، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب:84 ر.ب:324

 هاتف رقم:99330905 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

هزاع بن �صعيد بن خمي�ص البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خالد البادي و�صريكه للتجارة - تو�صية
البادي و�سريكه  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خالد  البادي  يعلن هزاع بن �سعيد بن خمي�س 
وللم�سفي   ،١3٤377٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب:325 ر.ب:188
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

خليل بن را�صد بن حمدان اخلائفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة العامد ال�صرقي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

ال�سرقي  العامد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلائفي  حمدان  بن  را�سد  بن  خليل  يعلن 
  ، للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠23776
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/7/١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب:34 ر.ب:329
هاتف رقم:97770972 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠2(

اأحمد بن علي بن �صليمان الدرمكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صهول املدينة املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن علي بن �سليمان الدرمكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سهول املدينة املميزة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١7٠595، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:99605339 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صهول املدينة الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن علي بن �سليمان الدرمكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سهول املدينة الذهبية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١5٤689، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم:99605339 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١402(

فا�سل بن خمي�س بن �سيف الغداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سالة للم�ساريع واخلدمات �س.م.م

يعلـن فا�سل بن خمي�س بن �سيف الغداين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الأ�سالة للم�ساريع 
واخلدمات �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١93974، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

نا�سر بن حممد بن نا�سر النعماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نظم املعلومات اجلغرافية �س.م.م

يعلـن نا�ســر بن حممـــد بن نا�ســر النعمانــي ب�سفـتـــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة نظـــم املعلومـــات 
اجلغرافية �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١002462، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

يعقوب بن م�سعود بن �سعيد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأ�سواء القاعة للتجارة واملقاولت - تو�سية

اأ�سواء القاعة  يعلـن يعقوب بن م�سعود بن �سعيد البو�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0١١577، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمود بن �سعيد بن �سامل الو�ساحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�س �سنك للتجارة - تو�سية

يعلـن حمود بن �سعيد بن �سامل الو�ساحي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة نربا�س �سنك للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١047762 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١402(

حممد بن علي بن خمي�س ال�سرقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار املميزة للمقاولت - ت�سامنية
يعلـن حممــــد بن علـــي بن خميــــ�س ال�سرقـــــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــــة الديـــار املميـــزة 
الـتجــاري بالرقـــم ١275264، عـــن  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  للمقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عذراء بنت �سعيد بن حمود ال�سبارية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع الغربة ال�ساملة - ت�سامنية

امل�سفــــية ل�سركــــة م�ساريع الغربة  ال�سبارية ب�سفـتـــــها  تعلـن عذراء بنت �سعيد بن حمود 
عـــن   ،١024235 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - ال�ساملة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

�سلطان بن �سامل بن خليفة الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلويف الأهلية �س.م.م
يعلـن �سلطـــان بن �سالـــم بن خليفـــة الكعبـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اجلويــف الأهليــة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١063233 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خالد بن �سامل بن �سعيد اجلمادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اجلمادي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

للتجارة  اجلمادي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اجلمادي  �سعيد  بن  �سامل  بن  خالد  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم 605١952،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١402(

�سهاب بن ذياب بن �سلطان الربطماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة دوحة الدوح للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سهـــاب بن ذيـــاب بن �سلطــــــان الربطماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة دوحـــة الــــدوح 
للتجـــارة - ت�سامنيــــة، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقــــــم ١١١2660، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأ�سائل اخلليج للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية
يعلـن �سهــاب بن ذيـــاب بن �سلطـــان الربطمانـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأ�سائـــل اخلليــــج 
للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١34685، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة دوحة املحيط للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سهـــاب بن ذيــاب بن �سلطـــان الربطماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة دوحة املحيط 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقــــــم ١١05824، عــــــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن حمد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة امل�سباح الدولية للمقاولت �س.م.م

يعلــــن حممـــد بن �سالــــم بن حمـــد اجلابري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة امل�سباح الدوليــــة 
للمقاولت �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١235429، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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يو�سف بن �سيف بن حمد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع املناهل الوطنية �س.م.م

يعلـن يو�سف بن �سيف بن حمد احل�سني ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع املناهل الوطنية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١657976 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع البحر الأحمر الوطنية �س.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع البحر الأحمر 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١083549، عـــن انتهاء  الوطنية �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ربوع تيماء للتجارة واملقاولت - تو�سية
يعلـن مكتـــب املرهوبـــي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ربـــوع تيمـــاء للتجارة 
عـــن   ،١١65509 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سخور �سور العاملية �س.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سخـــور �ســور العامليـــة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١303733 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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يو�سف بن مبارك بن �سليم املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة احلكماء �س.م.م
يعلــــن يو�ســـف بن مبـــارك بن �سليــــم املقبالـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة �ساللـــــة احلكماء 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0503١8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة معامل وادي الغربية للتجارة - ت�سامنية

يعلـــن �سلطـــان بــن حممــد بن �سليمـــان الكلبانـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة معالــم وادي 
الغربية للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١27579، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عثمان بن �سليمان بن عامر ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الداخلية للم�ساريع املدنية - ت�سامنية

يعلـن عثمان بن �سليمان بن عامر ال�سناين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الداخلية للم�ساريع 
املدنية - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0289١2، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميم لالإلكرتونيات �س.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة حميم لالإلكرتونيات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١260264 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جيه كيه تكنو�سوفت اخلليج �س.م.م

امل�سفــــي ل�سركــــة جيه كيه تكنو�سوفت  املحا�سبة لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه  يعلـن مركز 
انتهاء  عـــن   ،١١94452 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  اخلليج 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حممد بن خمي�س بن حممد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جمتمع اخلري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن خمي�س بن حممــد ال�سكيلي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جمتمـــع اخليــــر 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 6088970، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الهند�سة الفنية لت�سنيع وبيع املنتجات احلديدية واخل�سبية �س.م.م

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الهند�سة الفنية لت�سنيع 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  واخل�سبية  احلديدية  املنتجات  وبيع 

بالرقـــم ١33١94١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن نا�سر بن �سعيد احلوقاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الوادي العميق للتجارة �س.م.م

العميق  الوادي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  �سعيد احلوقاين  بن  نا�سر  بن  عبداللـه  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١067934،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �س.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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حممد بن طاهر بن علوي عيديد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الروؤية اخلليجية املتحدة �س.م.م

يعلـــــن حممد بن طاهـــر بن علــــوي عيديـــــد ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــــــة الروؤيــــة اخلليجيــــة 

انتهاء  عـــن   ،١١١3633 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديكور اخلليج �س.م.م

يعلـن حممد بن طاهر بن علوي عيديد ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ديكور اخلليج �س.م.م، 

الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١762524،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأنوار الألفية لالإلكرتونيات �س.م.م

يعلـن حممد بن طاهر بن علـوي عيديــد ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأنوار الألفية لالإلكرتونيات 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١6348١0 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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