
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1420(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بنقل تبعية مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/69 

والعلوم اإىل ديوان البالط ال�سلطاين. 

بنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البالط  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/70 

ال�سلطاين اإىل هيئة البيئة.

باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين. مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/71 

باإلغاء املركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/72 

حفظ البيئة.

بتعيني رئي�س ملركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/73 

والعلوم فـي ديوان البالط ال�سلطاين.

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة

                            ديوان البالط ال�سلطاين

                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.
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قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                           وزارة الرتبيــة والتعليــم

قــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2021/261    �سادر فـي 2021/12/1 بتعديل بع�س اأحكام لئحة 

�سوؤون الطالب باملدار�س احلكومية.

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�س بالنتفاع. 

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

ا�ستــــدراك.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق الأف�سل للم�ساريع الرائدة �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلوا�س الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدم لالإن�ساءات وامل�ساريع الراقية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر عز للخدمات التجارية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم اجلزيرة الذهبية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع حموت الزرقاء للخدمات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل بدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجرام الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط احلديثة للتموين واخلدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأن�ساري املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفن الأ�سيل الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سطفى وجواد للتجارة �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف بن حميد بن علي الوهايبي واأخيه 

للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة التكاتف للخدمات وال�ستثمار �س.م.م.

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معادن اخلليج ال�ساملة �س.م.م.

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع ال�سحراء املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل البيداء للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن احلياة الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النمر لال�ستك�ساف �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق اللوج�ستية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الزرقاء الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامة للخدمات الإلكرتونية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز البادية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سنا املجد للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق بابل ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط وادي اجلزي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأر�س اللبان املا�سية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق البحرين ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار للخدمات الفنية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكنولوجيا الداخلية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة احلاملة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن العربي احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بهجة ال�سحراء للتجارة والنقل - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع كهنات للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات الندى للتجميل �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر وقي�س للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية اجلنوبية لل�سناعات البرتوكيميائية 

واخلدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل الدولية لالت�سالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع اخل�سراء للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمان للخدمات الفنية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر العوابي للمقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحرتاف ملواد البناء �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكان الذهبي لالإن�ساءات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني لوى للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو  راكان البحري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساهر لتكييف الهواء �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار العمارة الدولية لالإن�ساءات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الأن�سب احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفي�سل لبيع و�سراء احلديد اخلردة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كانرتي هيل العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الديل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�س بديرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط اخلليجية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سماء العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيا د�ستي و�سريكه للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم طيبة ال�ساملة �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وفاطمة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن اذنيان للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع اجلزيرة املا�سية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذروة الأجناز للتنمية وال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سبلي الرائدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرايا الف�سية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوزان الإمارات لل�سيل والعبايات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهرة للتعدين �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة لل�سيافة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املا�سية لبيع و�سراء احلديد اخلردة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذى الربيع للتجارة- ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية الت�سنيع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغامر املتحدة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جتارة املحيطات الكربى �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متام املحدودة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة العاملية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل املحريزي و�سركاه للمقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر الدويكي و�سركاه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية �سحار العاملية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطود املتحدة لالإن�ساء والتعمري �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوير الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الطوفان للتجارة واملقاولت �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزال ال�سرق الأو�سط �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل البيداء للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز �سحار ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�س الزعفران للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز الزعفران املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد الباطنة للتجارة واخلدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارمي والرا�سدي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد الذكية للخدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو زاهر امل�سايخي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبوج�سا�س ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج جمان املا�سية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم �سحم ال�ساطع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني الكيوي �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبوعلي ال�سعدي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سويد البادي وابنته للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقنيات الف�سية للتجارة - ت�سامنية.

ال�ساحلــي  را�ســد بن تعيــب  الت�سفـية ل�سركة ورثه علــي بن  اأعمال  اإعالن عن بدء 

للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الأزهار الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط خلدمات النظافة والب�ستنة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة جمي�س املميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلابري والريامي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأحمد الرواحي احلديثة �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مدينة البدر �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سعيد املكتومي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تطوير النجوم للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء ودام احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساج امللكي �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القرم الهند�سية ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الهجاري العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قو�س قزح للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س الظاهرة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وحمد اأبناء العبد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال امللتقى املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق زهرة العني للهدايا �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الوا�سط للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ال�سحي واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سمة الع�سرية للت�سميم والإعالم �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهائل للحديد �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حامت الوهيبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآفاق الذهبية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غدير العقيدة للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية الغذائية الدولية �س.م.ع.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع ال�سبخة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل ال�سعدي و�سريكه للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد احلوية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سي ال�سم�س للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املكتبية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد و�سركاءه العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإتقان للتطوير وال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدون للتجارة والتكنولوجيا واملعدات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإطاللة وادي احليول للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعتمد للنقل واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ قفي�ساء - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال فلج العوهي الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح اللـه ر�سواين واأولده - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة حفيت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحرتاف للتخلي�س اجلمركي - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي النيل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براحة املدينة املتكاملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور الفلج املتميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة الذهبية العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحلية لالأغذية واللوج�ستيات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سر العاملية للتعبئة والتغليف �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن اإبراء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرف للخدمات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �سجة �سوجب �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الحتاد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار جنوب ال�سرقية احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق الكناري للتجارة -تو�سية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/69

بنقل تبعية مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم اإلى ديوان البالط ال�سلطاين

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/47 باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/52 باإن�ساء مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم 

واإ�سدار نظامه،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

تنقل تبعية مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم اإىل ديوان البالط ال�سلطاين، 

واملوجـــودات اخلا�ســة  واللتزامـــات  والأ�ســول واحلقــوق  املخ�ســ�سات  كافـــة  اإليـــه  وتـــوؤول 

باملركز، وينقل اإليه موظفو املركز بذات درجاتهم املالية.

املــادة الثانيـــة

يلغـــى املر�ســـوم ال�سلطاين رقم 2012/52 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، 

اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 1 من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 6 من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/70

بنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البالط ال�سلطاين اإلى هيئة البيئة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/47 باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/106 باإن�ساء هيئة البيئة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

تنقل تبعية مكتب حفظ البيئة من ديوان البالط ال�سلطاين اإىل هيئة البيئة، وتوؤول اإليها 

وينقل  باملكتب،  اخلا�ســة  واملوجـــودات  واللتزامـــات  واحلقوق  والأ�سول  املخ�س�سات  كافة 

اإليها موظفو املكتب بذات درجاتهم املالية.

املــادة الثانيـــة

يلغـــى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

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

�سـدر فـي: 1 من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 6 من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/71

باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/47 باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين، وفقا للملحق املرفق.

املــادة الثانيـــة

يلغـــى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 1 من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 6 من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-13-
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/72

باإلغاء املركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال حفظ البيئة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى القانون اخلا�ص بنظام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 97/97،

وعلـــى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/54 باإن�ســـاء املركــز الوطنــي للبحث امليداين فـي جمال 

حفظ البيئة،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت
املــادة الأولــــى

واللتزامات  والأ�ســـول واحلقوق  املخ�س�ســـات  كافـــة  ال�سلطاين  البالط  ديوان  اإىل  توؤول 

واملوجودات اخلا�سة باملركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال حفظ البيئة.

املــادة الثانيـــة
ينقل اإىل ديوان البالط ال�سلطاين موظفو املركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال حفظ 

البيئة، وذلك بذات درجاتهم املالية.

املــادة الثالثـــة
يلغى املركز الوطني للبحث امليداين فـي جمال حفظ البيئة، كما يلغى كل ما يخالف هذا 

املر�سوم، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

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

�سـدر فـي: 1 من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 6 من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-15-



اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/73

بتعيني رئي�س ملركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم 

فـي ديوان البالط ال�سلطاين

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم 2012/٥٣ بتعيــني اأمــني عــام ملركز ال�سلطان قابو�س العايل 

للثقافة والعلوم،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 71 / 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البالط ال�سلطاين،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

العايل  قابو�س  ال�سلطان  ملركز  رئي�سا  الريامي  �سعيد  ال�سيــخ  بن  يعني حبيــب بن حممــد 

للثقافة والعلوم فـي ديوان البالط ال�سلطاين بذات درجته املالية.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 1 من جمادى الأولى �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 6 من ديـ�سمـبــــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�سام عمان املدين من الدرجة الأوىل ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود, ويل العهد, نائب رئي�س جمل�س الوزراء, وزير الدفاع باململكة العربية 

ال�سعودية, وذلك مبنا�سبة زيارة �سموه لل�سلطنة.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ 2 مــن جمادى الأوىل 1443هـ, املوافــــــق 7 مـن دي�سمرب 2021م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�سام نه�سة عمان من الدرجة الثانية ل�سعادة / عبداللـه بن �سعبان الفار�سي, رئي�س 

ال�سوؤون الإدارية واملالية بديوان البالط ال�سلطاين, وذلك تقديرا من لدن جاللة ال�سلطان 

املعظم جلهوده الطيبة خالل فرتة عمله بديوان البالط ال�سلطاين.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ 1 مــن جمادى الأوىل 1443هـ, املوافــــــق 6 مـن دي�سمرب 2021م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

وزارة الرتبيــة والتعليــم

قــرار وزاري

رقــم 2021/261

بتعديل بع�س اأحكام الئحة �شوؤون الطالب باملدار�س احلكومية 

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/79 بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم 

واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل الئحة �صوؤون الطالب باملدار�س احلكومية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/234،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االأولــــى

ي�صتبــدل بكلمـة "الطـالب" كلمة "الطلبـة" اأينمـا وردت فــي القـرار الـــوزاري رقـــم 2017/234، 

والالئحة املرفقة به.

املــادة الثانيــــة

ي�صتبدل بن�س املادة )4( من الئحة �صوؤون الطلبة باملدار�س احلكومية امل�صار اإليها، الن�س االآتي:

"ت�صكل بكل مديرية بقرار من املدير العام جلنة ت�صمى )جلنة �صوؤون الطلبة( برئا�صة 

اأحد م�صاعديه، وع�صوية كل من:

 اأ - مدير دائرة االإ�صراف الرتبوي                                                نائبا للرئي�س               

ب - مدير دائرة التوجيه املهني واالإر�صاد الطالبي                               

ج - مدير دائرة القيا�س والتقومي الرتبوي                                           

د - م�صرف اإر�صاد نف�صي / م�صرف اإر�صاد اجتماعي                       

هـ - باحث قانوين                                                                         

و - رئي�س ق�صم �صوؤون الطلبة                                                                 ع�صوا ومقررا

     وللجنة اال�صتعانة مبن تراه منا�صبا الإجناز مهامها".
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�شـدر فـي: 26 / 4  / 1443هـ 

املوافـــــق:   1  / 12 / 2021م

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

                                                                                    وزيـــرة الرتبيــــة والتعليـــم
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118614 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون حالقة للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء الكون الربونزية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 486 ر.ب: 512، حمافظة الربميي، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120509 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة اإ�سالح املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة الزبري لل�سيارات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 800 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135120 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم بن �سعيد بن حمد العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 115 ر.ب: 121 ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136327 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأعالف احليوانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نب�ص م�سقط املتميزة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/5/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140662 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملمع للغ�سيل والكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفاق اخلابورة الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 324 ر.ب: 326، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148349 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اال�ست�سارات املعمارية )مكتب االإبداع ال�ست�سارات الهند�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبد اللـه بن �سامل بن علي الكعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 512 ر.ب: 215، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149606 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع مواد غذائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن �سليمان بن حممد العمري للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 789 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149615 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياحني الطريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149629 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيفة الإدارة املطاعم ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1719 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149648 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمدان ال�سيخ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 14 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149690 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزبري للتاأثيث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2107 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149705 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة تقدمي االأطعمة وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�ساد الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149706 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم بطاقة عمل، الت�سميم الداخلي، خدمات ت�سميم العبوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ممر ال�سعادة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149707 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اليدين،  باأظافر  العناية  التدليك،  م�ساج  ال�سعر،  ت�سريح  خدمات  التجميل،  �سالونات  خدمات 

خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سذا ال�سباح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 28 ر.ب: 423، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149708 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب  امل�ساعد،  واإ�سالح  تركيب  الكهربائية،  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب  االأثاث،  �سيانة 

احلريق،  �سد  االإنذار  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  املكتبية،  واملعدات  االآالت  واإ�سالح  و�سيانة 

تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة، تاأجري معدات االإن�ساء، تركيب واإ�سالح معدات 

املباين،  اإن�ساء  على  االإ�سراف  االإن�ساء،  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  الت�سخني، 

تركيب معدات املطابخ، طالء اأو اإ�سالح الالفتات اأو االإ�سارات، اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات، 

معاجلة املباين ملنع الرطوبة، تركيب واإ�سالح االأفران، اإن�ساء امل�سانع، عزل املباين، البناء، 

اإ�سالح  املظالت،  اإ�سالح  االأنابيب،  خطوط  و�سيانة  اإن�ساء  ر�سيفـية،  اأمواج  حواجز  بناء 

اإن�ساء  امل�سخات،  اإ�سالح  املوا�سري،  �سباكة  اخلفاف،  الربكاين  بالزجاج  ال�سقل  ال�سما�سي، 

االإ�سالح،  االإن�ساء، معلومات عن  بالطوب، معلومات عن  البناء  ال�سقاالت،  ن�سب  املوانئ، 

تعبيد الطرق، فلكنة االإطارات باملطاط اإ�سالح، خدمات الت�سقيف و�سع االأ�سقف، جتديد 

اإ�سالح  النجارة،  خدمات  اإن�سائية،  ا�ست�سارات  والنوافذ،  االأبواب  تركيب  الفنية،  االأعمال 

اأ�سالك الطاقة، خدمة التمديدات حتت االأر�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات الطاقة النجمية العاملية �ص.�ص.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 950 ر.ب: 117، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149709 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأمازون العاملية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149710 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النهدي لالإعمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 532 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149711 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سدى ال�سالحة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 154 ر.ب: 310، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149712 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي )تقدمي م�سروبات كال�ساي والقهوة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بر ال�سرقية للتجارة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 47 ر.ب: 412، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149713 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، 

خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوجهة امل�ستقبلية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 199 ر.ب: 138، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149714 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص ال�سلع )بيع املفرو�سات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وادي بني خالد للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 337 ر.ب: 413، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149715 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب، م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرباري للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 364 ر.ب: 511، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149716 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الورقة البي�ساء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 14 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149717 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة وال�سوبر ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القواعد املتينة للخدمات �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2494 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149718 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الفواكه واخل�سراوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سواعق امل�سريب العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1 ر.ب: 419، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149719 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سراوات حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غذاء امل�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 917 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149721 

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات )بيع املجوهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوف للمجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 40 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149722 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تن�سيق الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرائر الورد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 144 ر.ب: 320، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149723 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االآي�ص كرمي واملثلجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلاهزون للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149724 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق  لل�سعـــر،  اأقــــوا�ص  �سعر،  دبابي�ص  م�ستعار،  �سعر  خ�سل  م�ستعار،  �سعر  م�ستعارة،  حلي 

لتجعيد ال�سعر، و�سالت �سعر، �سعر اأو وبر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سكون للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2771 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149725 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث وق�ص وتف�سيل ال�ستائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الرايبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 679 ر.ب: 511، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149726 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النافورة العذبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 220 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149727 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب )مطعم للماأكوالت اليمنية والعمانيـة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الر�سا الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149728 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمر املنري لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1068 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149729 

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خزفـيات لغايات منزلية )�سنع منتجات خزفـية ت�ستخدم فـي املنزل اأو كاهدايا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكروان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 469 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149730 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، كب�سوالت القهوة اململوءة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

�سوكوالتة باحلليب، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، م�سروبات اأ�سا�سها 

البابوجن، كاكاو، �ساي، �ساي مثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املركاز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149732 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات 

احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، 

بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، 

اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر  جياوزي 

ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ص، جيمباب طبق كوري من 

االأرز، ورق �سالح لالأكل، اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، 

امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات  اأ�سجار عيد  حلويات لتزيني 

منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، 

ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، 

للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ص،  غري  بن  قهوة،  كاكاو،  بان،  خبز 

م�ستح�سرات  بهار،  كري  �سكاكر،  كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك، 

�سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب، 

الذرة، م�ستح�سرات  ذرة، ف�سار حب  توابل، حلويات، رقائق  تابل،  مرزبانية، كب�ص قرنفل 

الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف 

الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عد 

البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  كركم، 

خمائر  للطعام،  ن�سا  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق 

الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني، 

ال�ساحلة  املثلجات  تابل، عوامل متا�سك  العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 

دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ص  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 

غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات 

تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 

خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، 
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�سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ص  امللت،  �سكر  مالتوز  خبز، 

مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 

قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 

دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران 

توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 

رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 

حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 

للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلوى لوز، حلويات فول 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

�سو�ص حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 

الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها 

توابل، ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 

بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 

هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، 

�سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ص، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، 

�سل�سة  اأرز،  اأقرا�ص  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 

كعك  تاكو،  �سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا، 

ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، 

تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا 

الذرة،  االأرز، لب  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب،  توبل، 

دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة 

�سكريات،  املو�ص )حلوى(   ، �سوكوالتة  بال�سكر جممد، مو�ص  املعكرونة، كيك مغطى  على 

كولي�ص )فواكه( �سل�سات، مرق تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات، 

بي�ستو �سو�ص، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح 

الأغرا�ص اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ص 

الطهي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلبل للتجارة والتربيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 878 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149733 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، 

م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 

بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 

�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ص، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

بهار،  �سكاكر، كري  املخللة، كارميل  الكرب  نبات  تابل، براعم  للقهوة، كعك، قرفة  كبدائل 

�ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب،  م�ستح�سرات 

الذرة،  حب  ف�سار  ذرة،  رقائق  حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ص  مرزبانية،  �سوكوالتة، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد 

املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية 

الغذائية، كركم، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق 

للطعام،  ن�سا  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 

بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني،  خمائر 

املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 

ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ص الطهي، 

�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 

م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد 
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ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 

ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ص  امللت،  �سكر  مالتوز  خبز،  حمم�سة، 

نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، 

�سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، 

بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، 

اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي 

معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات 

مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات 

لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية،  للغايات  حلوم 

بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات 

�سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت 

دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ص حلويات، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، 

حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، 

اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري،  لال�ستهالك 

اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 

للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ص، ك�سرتد، هالميات جلي، 

فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�ص 

اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، 

كعك ذرة، �ساي مثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلبل للتجارة والتربيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 878،ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149734 

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطن معقم، عقاقري لغايات طبية، م�ستح�سرات تعقيم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمنر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1225 ر.ب: 117، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149735 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية وم�سروبات )مياه ال�سرب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التاجر ال�سغري الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 416 ر.ب: 411، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149737 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدم  التي  املقاهي  اأ�سا�سي،  ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التـــي  )املقاهــــي  املقاهي  خدمات 

امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نربا�ص الوفاء الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149738 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهـــي التـــي تقــدم وجبــات الطعام ب�سكل اأ�سا�ســـي، املقاهــــي التي تقدم 

امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نربا�ص الوفاء املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 32 ر.ب: 235، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149739 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو طالل اليعقوبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2904 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149745 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينـــات،  املتنقلـــة  اأو  املوؤقتة  املطاعــم  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل �ساللة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149746 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع مواد البناء(، عر�ص ال�سلع )بيع مواد البناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإيرادات املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1609 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149749 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الو�ساطة التجارية، حما�سبة، تدقيق احل�سابات، اإعداد تقارير احل�سابات، التدقيق 

املايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيادي العا�سمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 898 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149757 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة للزهور وتن�سيقها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سطورة �سنا�ص املتكاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 110 ر.ب: 232، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149758 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل غ�سيل وكي املالب�ص تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد احلريق 

تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة �سيانة واإ�سالح الغرف املنيعة تنظيف املداخن، 

�سيانة واإ�سالح اخلزائن الفوالذية، تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، االإن�ساء، تركيب 

ال�سداأ،  مقاومة  املطابخ،  معدات  تركيب  املباين،  اإن�ساء  على  االإ�سراف  امل�ساعد،  واإ�سالح 

اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات، معاجلة املباين ملنع الرطوبة، تاأجري احلفارات، تنظيف النوافذ، 

االأثاث، ل�سق ورق  البناء، جتديد  الغ�سيل،  املركبات،  املباين، غ�سل  املالب�ص، عزل  تنظيف 

اجلدران، اإ�سالح املظالت، تنجيد االأثاث، دهان االأ�سطح الداخلية واخلارجية، التج�سي�ص 

م�سادة  مبواد  املركبات  معاجلة  املركبات،  تلميع  املوا�سري،  �سباكــة  اجلـــ�ص،  طبقة  و�سع 

تاأجري  الغاز،  اأو  النفط  الآبار  العميقة  احلفر  عمليات  النجارة،  املركبات،  تنظيف  لل�سداأ، 

التدبري  خدمات  الكهربائيني،  خدمات  املالب�ص  غ�سل  اأجهزة  وتاأجري  ال�سرف  م�سخات 

املنزيل خدمات التنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكثبان املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149760 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البدر الو�سيم العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 516 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149761 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبيـر ال�سقـري للتجــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1015 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149762 

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نــقل  بالتلفزيـــون،  البث  الر�سائل،  اإر�سال  بالراديو،  االإذاعة 

الربقيات، االت�ساالت عرب التلغراف، خدمات التلفونات، نقــــل 

الن�سرات  االت�ساالت، خدمات لوحات  عبـــر احلا�ســـوب، معلومات حول  وال�سور  الر�سائـــل 

االإلكرتونية خدمات ات�ساالت، توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية، توجيه 

وربط االت�ساالت، توفـري حجرات عرب االإنرتنت، البث الال�سلكي، ات�ساالت ال�سلكية، نقل 

دبليو)ملف �سوتي رقمي مت توفـريه على االإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر اأو م�سغل 

و�سائط حممول، ومتوفر عادة كم�سل�سل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج اخلليج املتكاملة لل�سحافة واالإعالم واحللول الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 39 ر.ب: 312، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149763 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة، اإ�سدار بطاقات االئتمان، االئتمان، معاجلة عمليات الدفع 

ببطاقات االئتمان، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك عمان العربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2240 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149764 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق االإنرتنت )التجارة اإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتكاملة للتدوير واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149765 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحام، الطالء بالكادميـــوم، الطلـــي باملعــادن، الطــالء بالق�سدير، معاجلة املعادن، �سقي 

املعادن، معلومات عن معاجلة املواد، خدمات التلحيم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الدقم املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149766 

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأخرى  وال�سوائل  التجمد،  منع  وم�ستح�سرات  لالرتطــام  املانعــة  امل�ستح�ســـرات  �سنـــع 

املركبـــة  الكيميائيــة  لنقــــل احلركــــة والكوا�ســـف  الهيدروليكيـــة  االألــياف  فـــي  امل�ستخدمــة 

امل�ستخدمة فـي املختربات والت�سخي�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املختربات الطبية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 601 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149767 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر)�سالون جتميل(، خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحر اجلمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 816 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149768 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اطالل ال�سهباء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1230 ر.ب: 611، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149769 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمز زهرة البنف�سج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149770 

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املع�سورة،  الفواكه  ثفل،  بقايا  طازجة،  فواكه  طازجة،  فواكه  توت،  فواكه،  اجلوز  ثمار 

فطر  �سكر،  ق�سب  طازج،  �سمندر  طازجــة،  خ�سراوات  الطازجة،  الفواكه  من  حت�سريات 

طازج، برتقال طازج، ليمون، طازج، جوز الهــند، خيار طازج، كو�سا طازجة، خ�ص طازج، ذرة 

اأوراق �سجر النخيل، فلفل نبات، بازالء  �سفراء، الب�سل، ب�سل طازج، زيتون طازج، نخيل 

ثوم  الطازجة،  �سبانخ  االألوفـريا،  نباتات  ثمر،  لوز  طازج،  عنب  طازجة،  بطاطا  طازجة، 

طازج، الزهور الطازجة ال�ساحلة لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ايرو التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1591 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149771 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع، النقل، النقل اللوجي�ستي، النقل باحلافالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلم اخلليج اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 386 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149772 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سياالت للمالب�ص، مالب�ص)بيع االأقم�سة(، املالب�ص املدموجة باالإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمز زهرة البنف�سج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149773 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتجمة والتدقيق اللغوي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوتار ال�سموخ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 411 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149776 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلياطة )خياطة املالب�ص الن�سائية العربية وغري العربية وخياطة العبايات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم املزن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1084 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149782 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيون الربميي املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149783 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ص، العناية بالفراء وتنظيفه واإ�سالحه، تنظيف املالب�ص، غ�سل البيا�سات، 

كب�ص املالب�ص، كي البيا�سات، التنظيف اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنا الكواكب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149786 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤية م�سقط لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 633 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149788 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤية م�سقط لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 633 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149795 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوانية ال�سورية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149796 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي )خدمات التخلي�ص اجلمركي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رخاء �سحار اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 313 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149797 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توتال كونيك�سن الكهربائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1348 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136168 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل املالب�ص وكيها بالبخار الغ�سيل اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قوافل القرية للتجارة - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سويق، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149642 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التي تقدم  اأ�سا�سي واملقاهي  التـــي تقدم وجبات الطعام ب�سكل  املقاهــــي )املقاهـــي  خدمات 

امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي وحمالت الوجبات ال�سريعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو زين العابدين لالأغذية واملاأكوالت اجلاهزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 47 ر.ب: 324، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149840 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي االأطعمة وامل�سروبات، املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سون امللكية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 460 ر.ب: 423، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149851 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم بادية �سام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 90 ر.ب: 518، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149896 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات

الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن عامر بن را�سد ال�سرحاين للتجارة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149800 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )تقدمي الع�سائر(، التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن علي بن جمعه احل�سني للتجارة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149801 

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد)ترويج وت�سويق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التكنولوجيا املتحدة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149802 

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الربيد ال�سوتي، تدفق البيانات املتوا�سل عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التمدن للتطوير �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149803 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اللحوم الطازجة واملجمدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوادي الذهبية للتجارة العامة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149806 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رعاية االأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تواجد لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وادي عدي، حمافـظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149807 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص جاهزة، جالبيات مالب�ص، مراييل مالب�ص، عباءات ن�سائية، جاكيتات مالب�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خولة العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149815 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اخلابورة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149817 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص )بيع املالب�ص اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدامللك و�سادق للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149818 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية  مواد  ن�سر  التجارية،  املعلومات  وكاالت  خدمـــات  االأعمــــال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

واالإعالن، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، حتديث مواد الدعاية 

واالإعالن، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، ن�سر ن�سو�ص الدعاية 

الدعاية  وكاالت  خدمات  العامة،  العالقات  بالراديو،  االإعالن  واعالن،  دعاية  واالإعالن، 

واالإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فهمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149820 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللبي ملعدات املطابخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149821 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلنائن اخل�سراء العالية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149822 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز مقاعد ال�سفر )مكتب ال�سفر وال�سياحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساعل ال�سويق احلديثة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149823 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية، علب كر�ستال لتعبئة  م�ستح�سرات تبخري عطور،)حقائب، 

البخور(، عطور، �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سامل بن م�سلم عي�سة غوا�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149824 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، قهوة، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  كاكاو،  اململوءة،  القهوة  كب�سوالت 

م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التفا�سيل لال�ستثمار �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149826 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت للطعام، حليب، زيت ذرة للطعام، منتجات احلليب، مك�سرات حم�سرة، خملالت، زيت 

دوار ال�سم�ص للطعام، مك�سرات م�سكرة، زيت بكر ممتاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكارم الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149828 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات اخلبز واملخابز و�سناعة املحليات واملعجنات والفطائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأ�سلي للخبز واملعجنات �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149831 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص ال�سلع لغايات البيع بالتجزئة )�سوبر ماركت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النمر الف�سي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149838 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، حجارة تنعيم، م�ستح�سرات جلخ، �سابون اللوز، �سابون، 

جتميل،  اأطقم  التجميل،  الأغــرا�ص  قطـــن  اأعـــواد  لال�ستحمـــام،  جتميلـــية  م�ستح�ســـرات 

مراهم  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  كرميات  جتمــيل،  م�ستح�سرات 

الأغرا�ص التجميـــل، حــناء �سبيغ جتميلي، مناديل مبللة مب�ستح�سرات الإزالة مواد التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لوؤلوؤة اخلليج ال�ساملة للتجارة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149839 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـــي  بالتجزئـــة  بيع  واملنتجات،  ال�سلع  )عر�ص  ال�سلع  عر�ص 

وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور واملالب�ص اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنور الها�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية الر�ستاق، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149842 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ال�سيباين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: واليـة نــزوى، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149843 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باأظافر  العناية  التدليك،  امل�ســاج  ال�سعـــر،  ت�سريـــح  خدمات  التجميل،  �سالونات  خدمات 

اليدين، زراعة ال�سعر، خدمات املنتجعات ال�سحية، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر 

بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حالق نادي االأطفال �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149844 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص، ف�ساتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ليايل االأن�ص احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149846 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللوى العمانيـة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف بن عبداللـه بن �سليمان الناعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149847 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالقـــة،  �سابـــون  لال�ستحمـــام،  جتميليـــة  م�ستح�سرات  �سابون، 

لو�ســـن،  غ�ســـول  مكيـــاج،  م�ستح�ســـرات  الب�سرة،  تبييــ�ص  كرميات 

لل�سعر، ماء الكولونيا، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، كرميات 

جتميلية، منظفات اأ�سنان، ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، بخور، مزيالت �سعر، �سمع 

اإزالة ال�سعر، خال�سات اثريية، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور، مكياج، م�ستح�سرات 

الأغرا�ص  فازلني  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات  الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  تنظيف، 

التجميل، زيوت لغايات التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت لغايات التنظيف، 

زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت الأغرا�ص الزينة، اأيونون عطر، غ�سوالت لو�سن، 

الأغرا�ص التجميل، خال�سات النعناع زيت عطري، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك ل�سناعة 

العطور، �سامبـــو، عطور، �سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�ســـرة، �سابـــون 

الإزالة الروائح الكريهة، قطع من �سابون الزينة، تربينات زيوت عطرية، حجر ال�سبة مطهر، 

للم�سروبات  منكهات  طيارة،  زيوت  عطور  جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات 

زيوت عطرية، اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، 

االأ�سنان،  اأطقم  لتنظيف  م�ستح�سرات  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت 

ورقية  مناديل  والعناية،  للتنظيف  طبية  غري  م�ستح�ســرات  االأليفــة  للحيوانــات  �سامبـــو 

م�سربة بغ�سوالت لو�سن، جتميلية، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات التنظيف 

الهواء، م�ستح�سرات  البخور، م�ستح�سرات تعطري  اأعواد  االأ�سنان،  اجلاف، جل لتبيي�ص 

اأظافر ال�سقة  �سامبو جاف،  الطبية،  االأغرا�ص  ال�سبار الأغرا�ص جتميلية، بال�سم لغري 

لتنعيم  لل�سعر، م�ستح�سرات  ال�سفاه، بال�سم  اأحمر  م�سنعــة، حنــاء �سبيغ جتميلي، علب 

ال�سعر، مناديل مبللة مب�ستح�سرات الإزالة مواد التجميل، م�ستح�سرات الكوالجني لغايات 

اأع�ساب  نباتية، خال�سات  زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل  جتميلية، منكهات غذائية 

لغايات التجميل، �سامبو للحيوانات م�ستح�سرات غري طبية للتنظيف والعناية، غ�سوالت 
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)عيدان(  اأعواد  مع  هواء  معطر  للعرق،  مزيلة  اأو  ال�سخ�سية  ال�سحة  الأغرا�ص  مهبلية 

التجميل، م�ستح�سرات جتميل لالأطفال، م�ستح�سرات  خ�سبية، �سموع تدليك الأغرا�ص 

مب�ستح�سرات  م�سربة  الطفل  مناديل  ال�سخ�سية،  النظافة  الأغرا�ص  الفم  رائحة  اإنعا�ص 

تنظيف، طالء اجل�سم الأغرا�ص التجميل، معجون اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تراب الذهب للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149849 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأوىل((، مدار�ص  االأ�سا�ســـي )املرحلة  املــدار�ص )التعليــم  التـــي توفرهــا  التعليـــم  خدمات 

احل�سانة )دور احل�سانة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موارد املبدع �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149850 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لو�سن،  غ�سول  الب�سرة،  تبيي�ص  كريـــمات  لال�ستحمـــام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون، 

لل�سعر، م�ستح�سرات جتميل، كرميات جتميليــة، بخور، زيوت عطرية، فازلني الأغرا�ص 

م�ستح�سرات  البخـــور،  اأعـــواد  بالب�سرة،  للعنايـــة  جتميل  م�ستح�سرات  �سامبو،  التجميل، 

للعناية  طبية  غري  مطهرات  نباتيـــة،  جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  الأغرا�ص  ال�سبــار 

بالنظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تراب الذهب للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149852 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )�سوارما وع�سائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البلورة الرائدة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149853 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب )املقاهي التي تقدم م�سروبات - املقاهي التي تقدم وجبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمور �سحار للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149854 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول �سمائل اخل�سراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149857 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اخل�سراوات والفواكه والتمور وطحن وتعبئة احلبوب والبهارات و املك�سرات و احلقائب 

والبطانيات وال�ساعات )مركز ت�سوق (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأ�سهم العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149858 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق اخل�سراوات  وت�سويق احلبوب  الع�سل  ت�سويق   ( مــثل  الزراعــي  الت�سويـــق  خدمات 

وت�سويق الفواكه (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الراقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149859 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفـيات، الرعاية ال�سحية، 

التمري�ص الطبي، الن�سائح ال�سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ست�سفى �ستاركري بركاء �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149861 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدقيق احل�سابات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم احلب�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149862 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيفة الإدارة املطاعم ال�سياحية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149866 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البــيع  ال�سفــر،  املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع  البيع بالتجزئة فـي 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور، 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي اال�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب الريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149874 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ القرحة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149875 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأن�سطة ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جوري للت�سوير �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

-86-



اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149876 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�سى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149877 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة اأعمال الفنادق )�سيافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براحة �سحم احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149879 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سمكرة  اإ�سالح  البطاريات،  و�سحن  املركبات  كهرباء  اإ�سالح  ال�سيارات،  وتلميع  تنظيف 

،اإ�سالح ميكانيك املركبات. ودهان املركبات 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعا�سبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149880 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات القهوة ولوازمها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلزيئات �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149881 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حفـيظة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149882 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اليديـــن، خدمـــات  باأظافـــر  العنايــة  ال�سعـر،  ت�سريح  التجميل، خدمات  �سالونات  خدمات 

احلمامات البخارية، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حكاية اجلزيرة لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية العامرات، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149883 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سمة للتجارة وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149884 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املفرو�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممدي لالأعمال �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149885 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء، خدمات الت�سقيف و�سع االأ�سقف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سميم االإبداع العاملي �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149886 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاعة لتنظيم املوؤمترات واالأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عربي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149887 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مــ�سقط لـال�ستثمار وال�سياحة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149888 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكياج، مكياج، م�ستح�سرات  اإزالة  م�ستح�سرات جتميل، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات 

العناية باالأظافر، مراهم الأغرا�ص التجميل، م�سكرة، ملمع اأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت الفهدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149889 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات وم�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سرمي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149890 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احتاد جنوم القهوة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149891 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية )الثالجات، معدات املطابخ، البيع 

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  والتلفزيون،  والراديو  املنزلية  باجلملة لالأجهزة 

لالأجهزة املنزلية )الراديو، التلفزيوين، جهاز ت�سغيل اأقرا�ص الفـيديو الرقمية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز مكة للت�سوق �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149892 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات قهوة باحلليب، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، م�سروبات اأ�سا�سها 

القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساي العربي للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149893 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيمجيز �سباركل للخدمات املالحية �ص.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149894 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأ�سيل لال�ستثمارات العاملية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149895 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفر�سة العاملية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149897 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح اخلزائن الفوالذية، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات االآلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سام م�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149898 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتيـــنات،  املتنقــلة  اأو  املوؤقتــة  املطاعـــم  الكافترييات، خدمـــات  املقاهي، خدمات  خدمات 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة االتفاق واالحتاد الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149899 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي، املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هياء للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148401

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

واأطباء  العيون  خدمات  الب�سريات،  فني  خدمات  العيون،  بعناية  متعلقة  طبية  خدمات 

خدمات  الب�سر،  وفح�ص  النظارات  تركيبات  خدمات  بالعيون،  العناية  خدمات  العيون، 

الرعاية الالحقة املتعلقة بتوفـري منتجات العناية بالعيون، خدمات اال�ست�سارات وامل�سورة 

املهنية، جميعها متعلقة باخلدمات اآنفة الذكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة ريفويل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 121، دبي االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148402

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 

والعد�سات  والنظارات  ال�سم�سية  والنظارات  العني  لبا�ص  حتديدا  احلاجة  عند  و�سرائها 

الال�سقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة ريفويل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 121، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148403

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القهوة املطحونة وحبوب النب الكاملة، امل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�ص كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2401 يوتاه اأفنينيو �ساوث،�سياتل، وا�سنطن 98134، الواليات املتحدة 

االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148404

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)التاأمني  املايل  التقييم  العقارية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني، 

واالأعمال امل�سرفـية والعقارات(، اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، �سمان �سندات التاأمني 

ال�سحي، اإبرام �سندات التاأمني البحري، التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، اإبرام �سندات التاأمني 

�سد احلوادث، �سم�سرة التاأمني، معلومات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للتاأمني ) �ص.م.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 5209 ،دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148405

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)التاأمني  املايل  التقييم  العقارية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني، 

واالأعمال امل�سرفـية والعقارات(، اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، �سمان �سندات التاأمني 

ال�سحي، اإبرام �سندات التاأمني البحري، التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، اإبرام �سندات التاأمني 

�سد احلوادث، �سم�سرة التاأمني، معلومات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للتاأمني )�ص.م.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 5209، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148492

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم برامج حا�سوبية، اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة 

بها، خدمات التحايل واالأبحاث ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثينك اآند لرين برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اآي بي �سي نوليدج بارك، 4/1، 2 اإن دي فلور، تاور دي، بانرغاتا مني 
روود، باجنلور - 560029، كارناتاكا، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:123 ر.ب:111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148629

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سابيح كهربائية )تركيبات االإ�ساءة الكهربائية لال�ستخدام التجاري وال�سناعي واملنزيل، 

م�سادر االإ�ساءة واالإ�سعاع الكهربائية، وم�سابيح جهاز العر�ص، م�سابيح املركبات، م�سابيح 

ال�ساحنات، م�سابيح ذات عجلتني، م�سابيح ال�سيارات، وم�سابيح االإ�سارات، م�سابيح املوؤ�سر، 

ال�سغرية، م�سابيح �سغرية جدا، م�سابيح  املراقبة، م�سابيح  املقاومة، م�سابيح  م�سابيح 

الزينة، م�سابيــح االإ�ساءة، م�سابيــح الهالوجني، وم�سابيــح الفتيل ذات العاك�سات املدجمة، 

الفلور�سنت،  م�ســابيــح  وفـيزيائيــة،  كيميائيــة  االأغرا�ص  طبيـــة  غري  االإ�سعـــاع  م�ســابيــح 

م�سابيح م�سغوطة، م�سابيح التفريغ الغازي، م�سابيح تفريغ البخار، م�سابيح ال�سغط 

العايل، م�سابيح ال�سغط العايل جدا، م�سابيح طيفـية، م�سابيح كاثود جوفاء، م�سابيح 

اندفاعية، م�سابيح توهج نيون منخف�سة اجلهد، م�سابيح اأ�سعة فوق بنف�سجية، م�سابيح 

االإ�ساءة  �سال�سل  املخ�س�سة،  امعي�سة  غرفة  اإ�ساءة  فـي  اأ�سواء  الدعاية،  الأغرا�ص  نيون 

ال�سوئية،  للموؤثرات  )م�سابيح   ،LED م�سعة  �سوئية  بثنائيات  اإنارة  اأجهزة  الكهربائية(، 

و�سناديق  واالأفالم،  امل�سرح  اأ�سواء  واخلارجية،  الداخلية  لالإ�ساءة  وظيفـية  م�سابيح 

النارية،  والدراجات  ال�سيارات  مل�سابيح  خلوية  مطاطية  مق�سورات  مع  البال�ستومر  من 

م�سابيح  اخلا�سة،  التطبيقات  م�سابيح  احلديدية،  ال�سكك  م�سابيح  املطارات،  وم�سابيح 

�سيارات اإل اإي دي، م�سابيح اإ�سارات اإل اإي دي، اأ�سواء عمل اإل اإي دي، اأ�سواء عمل اإل اإي 

دي قابلة الإعادة ال�سحن، م�سابيح اإل اإي دي املعدلة، م�سابيح حتويل اإل اإي دي، وحدات 

اإل اإي دي، وم�سابيح اإنارة ال�سوارع القائمة على اإل اإي دي، وامل�سابيح القائمة على اإل اإي 

دي، وم�سابيح اإل اإي دي غري الكابحة، مكونات للم�سابيح القائمة على اإل اإي دي، كوابح 

مل�سابيح اإل اإي دي، اأجهزة التحكم مل�سابيح اإل اإي دي، الثنائيات الباعثة لل�سوء للمركبات، 

امل�سابيح االأمامية للمركبات، امل�سابيح اخللفـية للمركبات، ملبة االإ�ساءة العك�سية للمركبات، 

االإ�ساءة للمقطورات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميتيلدوت�سر وارينزاي�سينفـريباند نارفا اإي. فـي.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: املانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: األتماركت 12، 08523 بالوين املانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:123 ر.ب:111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148630

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وهي  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  )اإ�ساءة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  وم�سية  اإ�ساءة  اأجهزة 

الفوتوغرافـية،  املظلمة  الغرفة  وم�سابيح  الفوتوغرافـي  للت�سوير  الفال�ص  م�سابيح 

واإ�ساءة ال�سالمة، وهي اأ�سواء التحذير للطوارئ واأ�سواء املارة، عالمات النيون لالإعالن، 

مقاب�ص كهربائية مل�سابيح التيار ال�سعيف والثقيل، كوابح لال�ستخدام مع م�سابيح التفريغ 

واجلهد املنخف�ص، دوائر كهربائية لال�ستخدام فـيما يتعلق برتكيبات االإ�ساءة واأجزائها، 

مقاومات كهربائية لال�ستخدام فـيما يتعلق برتكيبات االإ�ساءة واأجزائها، م�سابيح للهند�سة 

الطبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميتيلدوت�سر وارينزاي�سينفـريباند نارفا اإي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: األتماركت 12، 08523 بالوين، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:123، ر.ب:111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148668

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التبغ، لوازم املدخنني، الكربيت )الثقاب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإدارة ح�سر التبغ والتنباك اللبنانية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: احلدث، بريوت، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148670

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التبغ، لوازم املدخنني، الكربيت )الثقاب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإدارة ح�سر التبغ والتنباك اللبنانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حدث، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148671

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لتبغ، لوازم املدخنني، الكربيت )الثقاب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإدارة ح�سر التبغ والتنباك اللبنانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حدث، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148672

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التبغ، لوازم املدخنني، الكربيت )الثقاب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإدارة ح�سر التبغ والتنباك اللبنانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حدث، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148986

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العقارات  العقارات، مكاتب  تثمني  العقارات،  وكاالت  ال�سم�سرة، خدمات  العقارات،  تاأجري 

وال�سقق ال�سكنية، حت�سيل االإيجارات، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التكاتف لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: املدر للخدمات واال�ستثمار

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 614 ر.ب:133
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149485

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، ع�سائر وم�سروبات الفواكه، 

ال�سربت واملواد االأخرىامل�ستخدمة لتح�سري امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 اإي�ستجيت رود، اإي�ستجيت بيزن�ص بارك، ليتل اأيالند، كو. كورك، اإيرالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149486

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل، الربامج القابلة 

للتنزيل لالأجهزة املحمولة، اأجزاء الكمبيوتر، اأجهزة مالحة للمركبات )اأجهزة كمبيوتر 

على متنها(، واجهات الأجهزة الكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كارما اأوتوموتيف اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 9950 جريونيمو رود، ايرفـني ، �سى ايه 92618، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149489

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركبات، املركبات، االأجهزة املخ�س�سة للتنقل برا اأو جوا اأو عن طريق املاء، املركبات الربية 

وال�ساحنات  ال�سيارات  وهي  املحركات،  ذات  املركبات  لها،  الهيكلية  واالأجزاء  وال�سيارات 

وال�ساحنات ال�سغرية واحلافالت والدراجات النارية والدراجات االآلية واملركبات الريا�سية، 

وال�ساحنات  الكهربائية،  وال�ساحنات  الكهربائية،  ال�سيارات  وهي  الكهربائية،  ال�سيارات 

واملركبات  االآلية،  والدراجات  النارية،  والدراجات  الكهربائية،  واحلافالت  الكهربائية، 

االأر�سية،  للمركبات  االأقرا�ص  نقل احلركة وحمركات  الكهربائية، جمموعات  الريا�سية 

جمموعات نقل احلركة الكهربائية وحمركات الدفع للمركبات االأر�سية، من�سات املركبات 

الكهربائية منتجات حتويل املركبات لتحويل املركبات االأر�سية اإىل مركبات اأر�سية تعمل 

بالكهرباء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كارما اأوتوموتيف اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،92618 ايه  �سى   ، ايرفـني  رود،  جريونيمو   9950 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149490

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لال�ستخدام  مكيفة  غذائية  ومواد  اأغذية  طبية  م�ستح�سرات  �سيدالنية  م�ستح�سرات 

الطبي، طعام لالأطفال، طعام لالأطفال فـي �سكل م�سحوق، �سيغ الر�سع بدائل لنب االأم، 

االأطعمة  ومعادن،  فـيتامينات  �سكل  على  الغذائية  املكمالت  للب�سر،  الغذائية  املكمالت 

وامل�سروبات اخلا�سة باحلمية الغذائية لالأغرا�ص الطبية، الالكتوز لالأغرا�ص ال�سيدالنية 

والطبية، املكمالت الغذائية والغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآرال فود�ص اآ. ام. بي. اآ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سوندرهوغ 14، دي كيه-8260 فـيبي جيه، الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149492

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

احلليب ومنتجات االألبان، حليب بودرة كرمي فـي �سكل م�سحوق منتجات االألبان وبدائل 

االألبان، الزبادي، امل�سروبات التي حتتوي على منتجات االألبان، مبا فـي ذلك احلليب املنكه، 

حليب  م�سحوق  امل�سروبات،  لتح�سري  جمفف  حليب  امل�سروبات،  ل�سنع  احلليب  م�سحوق 

على  القائمة  احللويات  ال�سرب،  زبادي  لتح�سري  م�ستح�سرات  امل�سروبات،  ل�سنع  منكه 

احلليب وجبات خفـيفة من احلليب زيوت �ساحلة لالأكل، الدهون ال�ساحلة لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآرال فود�ص اآ. ام. بي. اآ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سوندرهوغ 14، دي كيه-8260 فـيبي جيه، الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149548

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات  املتاحف،  مرافق  توفـري  خدمات  املتاحف،  معار�ص  املتاحف،  خدمات  املتاحف، 

االإدالء، اخلدمات و/اأو  تنفـيذ اجلوالت برفقة  الفنية،  املعار�ص  الفنية، خدمات  املعار�ص 

ال�ستخدامات  واالأماكن  املرافق  توفـري  الثقافـية،  املوؤ�س�سات  ت�سغيل  الثقافـية،  الن�ساطات 

فـي  اال�سرتاك  تنظيم،  ترتيب،  خدمات  الثقافـية،  الفعاليات  و/اأو  الثقافـية  االأن�سطة 

التقدميية،  والعرو�ص  وال�سا�سات،  واملوؤمترات،  واالتفاقيات،  واملعار�ص،  الفعاليات،  وعقد 

خدمات  التعليم،  خدمات  ثقافـية،  الأغرا�ص  كلها  ندوات  و/اأو  حما�سرات  والعرو�ص، 

االإنرتنت،  عرب  املن�سورات  توفـري  االإلكرتونية،  املن�سورات  فـي  واالإ�سهام  توفـري  الرتفـيه، 

املتعلقة  واال�ست�سارات  الن�سائح  وخدمات  املعلومات،  فوتوغرافـية،  �سور  مكتبات  خدمات 

بجميع ما ذكر اآنفا.

كومباين  هولدينغ  ديفـيلومبنت  بروجكت�ص  اند  انف�ستمنت  قطر  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

)كيو اي بي �سى اأو( ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 49، تورنادو تاور �سارع كورني�ص، وي�ست باى اريا 8612 دوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131401 

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جهاز تلفزيون، اأجهزة ا�ستقبال ال�سوت والفـيديو، م�سغل دي فـي دي، م�سغالت الو�سائط 

املحمولة، �سا�سات الفـيديو، لوحات الإعالنات الإلكرتونية، اإطارات ال�سور الرقمية، جهاز 

التحكم عن بعد، اأبواق مكربات ال�سوت، اأجهزة مراقبة )اأجهزة الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإك�سرب�س لك اند�سرتيال )�سنزن( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

اك�سكنج  رود،  �ساوث  بوتوجن   88 رقم   ،1 رقم  م�سنع  الأول  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كومينيتي، يون�سان �سرتيت، لوجناجن دي�سرتيكت، �سنز هني �سيتي، 

جوجن دوجن برفـين�سة، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149318 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمــات التجزئــة للم�ستح�ســرات ال�سيدليـــة والبيطريــة وال�سحيــة 

والإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�س بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�س بارك، 
�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
 -  2021/4/19 الأولويــــة:  تاريـــــخ   -  55367566 الأولويـــــــة:  حــــــق الأولويــــــــة: )رقــــــم 

بلد الأولوية: ال�سني(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149509 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات 

احلانات البارات، تاأجري اأجهزة الطبخ، نحت على الأغذية، خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة جي ان جيه ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سقة رقم 21، مبنى 1267، طريق 3929، جممع 939 رفاع، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149511 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبــــا�س القـــدم، جـــوارب طويلــــة، برييهـــات قبــعات م�ستديرة م�سطحة، 

قبعات اأغطية للراأ�س،)واأغطية للراأ�س(، جوارب وكولونات، اأحذية 

مالب�س  داخلية،  مالب�س  �سدارات  ق�سرية،  ن�سوية  �سرتات  قمي�سولت  طويلة،  �ساق  ذات 

كتانية، بران�س مالب�س، اأحزمة مالب�س، �سالت، مباذل، �سرتات، جوارب ق�سرية، حمالت 

�سيقة،  اأثواب  قبعات،  مالب�س،  الأكمام،   - ق�سرية  قم�سان  قم�سان،  الطويلة،  للجوارب 

مالب�س،  قفافـيز  خارجية،  مالب�س  بنطلونات،  جاهزة،  مالب�س  بذلت،  للن�ساء،  م�سدات 

اأو�سحة، تريكو األب�سة، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية، طماقات اأغطية لل�ساق، اأثواب 

من ال�سوف مالب�س، تنانري، اأخفاف، مالب�س لل�ساطئ، اأحذية لل�ساطئ، بيجامات، ف�ساتني، 

�سراويل داخلية، م�سدات لل�سدر، معاطف خارجية، جاكيتات مالب�س، �سراويل ا�ستحمام، 

اأثواب �سباحة، مباذل ا�ستحمام، اأحذية، جاكيتات مقلن�سة، تنانري حتتية، قم�سان داخلية 

مالب�س داخلية، مالب�س من جلد مقلد، مالب�س جلدية، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، 

بنطال �سيق ال�سراويل، ف�ساتني بلوز، مالب�س داخلية كتانية، كيمينو.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نو اأورديناري ديزايرن ليبل ليمتد تي / ايه تيد بيكر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ذا اأجلي براون بلدينج، 6 ايه �سانت بانكرا�س واي، لندن ان دبليو 1، 
اأو تي بي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149595 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعد، �سيانة  واإ�سالح  الفوتوغرافـي، تركيب  الت�سوير  اأجهزة  اإ�سالح  الأثاث،  �سيانة 

واإ�سالح ال�سيارات، �سيانة واإ�سالح الطائرات، تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة، 

معدات  واإ�سالح  تركيب  ال�سفن،  بناء  املنيعة،  الغرف  واإ�سالح  �سيانة  التنجيد،  اإ�سالح 

اإ�سالح  املالب�س،  تنظيف  اجلراثيم،  من  التطهري  الإن�ساء،  الأحذية،  اإ�سالح  الت�سخني، 

تلبي�س  اعادة  امل�سخات،  اإ�سالح  املظالت،  اإ�سالح  واليد،  اجليب  و�ساعات  احلائط  �ساعات 

ال�سكاكني،  الإ�سالح، �سحذ  التلفونات، معلومات عن  واإ�سالح  باملطاط، تركيب  الإطارات 

ا�ستخراج املعادن، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، اإزالة الت�سوي�س فـي الأجهزة 

الآلت  اإ�سالح  الفنية،  الأعمال  جتديد  ال�سناعي،  الثلج  �سناعة  خدمات  الكهربائية، 

املو�سيقية، �سيانة برك ال�سباحة، تاأجري م�سخات ال�سرف، اإ�سالح اأ�سالك الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينكو �سولر كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�سانغراو  زون،  ديفـيلومبنيت  ايكونومكيك  اأفـينيو،  جينكو   ،1 منرب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سيتي، جيانغ�سى بروفـين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149622 

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلت ل�سق الطوابع الربيدية، البومات، م�ساند كتب، اأطال�س، عينات بيولوجية ت�ستخدم 

اأنابيب من  يوميات م�ساعدة، بطاقات، ورق مقوى،  تدري�س،  املجهري مواد  الفح�س  فـي 

كتيبات،  ن�سخ تخطيطية،  الر�سائل قرطا�سية،  اأو  للكتب  اأغلفة  كتالوجات،  املقوى،  الورق 

اأ�سرطة ربط جتليد الكتب، كنفا للر�سم الزيتي، طبعات زرقاء، مواد لتجليد الكتب، اأكيا�س 

مغلفات واأجربة، من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة، موؤ�سرات للكتب، بطاقات تهنئة، علب 

لالأختام، روزنامات، تقاومي، مرايل لالأطفال من الورق، �سحون واقية من الورق، بطاقات 

األواح  اأجهزة واآلت جتليد الكتب معدات مكتبية، ورق ن�سخ قرطا�سية،  اإعالن قرطا�سية، 

ذات م�سابك، ن�سرات، رايات ورقية، مرايل ورقية باأكمام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات - تر�سيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 15810، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/28

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149623 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر  الإعارة،  مكتبات  والتعليم، خدمات  الرتبية  والتعليم، خدمات  للرتبية  الأكادمييات 

الكتب، الإنتاج امل�سرحي، خدمات املكتبات املتجولة، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم املعار�س 

لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة الندوات، التعليم فـي املدار�س الداخلية، التعليم 

الن�سر املكتبي الإلكرتوين،  الكتـــب وال�سحف الإلكرتونية على الإنرتنـــت،  الديني، ن�ســـر 

الفورية غري  املو�سيقي، توفـري املطبوعات الإلكرتونية  التاأليف  ترجمة الأفالم، خدمات 

القابلة للتنزيل، التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، خدمات مرتجم اللغة، اإنتاج 

التلفزيونية  الربامج  توفـري  الإر�ساد،  املدار�س،  توفرها  التي  التعليم  خدمات  املو�سيقى، 

غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب، معرفة كيفـية النقل 

تدريب، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي الحتياجات اخلا�سة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات - تر�سيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 15810، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149625 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم �ساورما كت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الفروانية، العار�سية احلرفـية، قطعة )4(، ق�سيمة )46(، دور اأر�سي، 

حمل )4(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149752 

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منا�سري  �سفرات  �سباكة،  اآلت  اآلت،  اأجزاء  حفر  روؤو�س  كهربائية،  مق�سات  زراعية،  اآلت 

يدويا،  تدار  التي  بخالف  باليد  حتمل  عدد  املعدنية،  الأدوات  ت�سنيع  اآلت  اآلت،  اأجزاء 

مثاقب كهربائية يدوية، منا�سري اآلت، اآلت حلام كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو هريوجن اإي - كومر�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب. 1، بلدينغ 11، ثريد ايريا، �سياوان فـيالج، جيانغدونغ �سرتيت، 
ييوو، ت�سجيانغ ال�سني 322000، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149753 

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات تثقيب عدد يدوية، مفاتيح عدد، عدد يدوية  اإطارات للمنا�سري اليدوية،  مق�سات، 

تدار باليد، مكاوي عدد يدوية غري كهربائية، عدد احلدائق تدار باليد، مطارق عدد يدوية، 

مفكات غري كهربائية، زرديات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو هريوجن اإي - كومر�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب. 1، بلدينغ 11، ثريد ايريا، �سياوان فـيالج، جيانغدونغ �سرتيت، 
ييوو، ت�سجيانغ ال�سني 322000، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149755 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلي  حليب،  للطعام،  زيوت  مربيات،  لالأكل،  �ساحلة  دهون 

هــالم، للطعــام، لـــنب رائـــب، م�سروبات احلليب يكون احلليب 

هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، خ�ساف، حليب مركز، حليب جمفف، بدائل احلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساهي هولدينغز اأ�سيا ا�س دي ان. بي ات�س دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

بوكيت  جالن   ،200 منرب.  رزاق،  تون  يايا�سان  مينارا   ،11 ليفـيل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بينتاجن، 55100 كوال لمبور، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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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: 132076
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/3/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1322 فـي 2019/12/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الركن الدبلوما�سي
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: طيف اجلرداء

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 529 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/5م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145200
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل:  2021/8/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1395 فـي 2021/6/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ميكل كوفـي كومبني جلوبال ليمتد
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الرتم�ص للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/10/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م  
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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: 140378 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/11/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1370 فـي 2020/12/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: مركز حممد لتقومي الأ�سنان �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سركة زهراء لطب الأ�سنان �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 408 ر.ب: 119, �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/30م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145007 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/11/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1392 فـي 2021/5/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأ�سداء املعبيلة للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ربيع الريف �س.�س.و 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3288 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9073 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/11/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 677 فـي 2000/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اليزابيث اردن انرتنا�سونال ا�س ايه ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9709 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اليزابيث اردن انرتنا�سونال ا�س ايه ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9710 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اليزابيث اردن انرتنا�سونال ا�س ايه ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9711 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اليزابيث اردن انرتنا�سونال ا�س ايه ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9712 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اليزابيث اردن انرتنا�سونال ا�س ايه ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9073 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/11/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 677 فـي 2000/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو جيورجى بيفريل هيلز 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9709 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو جيورجى بيفريل هيلز 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9710 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو جيورجى بيفريل هيلز 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9711 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو جيورجى بيفريل هيلز 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9712 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو جيورجى بيفريل هيلز 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7464 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/7/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 718 فـي 2002/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإليزابيث اآردن, اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7464 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/7/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 718 فـي 2002/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو جيورجى بيفريل هيلز 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5238 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1999/5/1م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 639 فـي 1999/1/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف دي ماجنمنت, انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8769 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/5م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 693 فـي 2001/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف دي ماجنمنت, انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9658 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف دي ماجنمنت, انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10731 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/24م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 694 فـي 2001/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف دي ماجنمنت, انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11088 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 698 فـي 2001/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف دي ماجنمنت, انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13175 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/6/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 708 فـي 2001/12/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف دي ماجنمنت, انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 73461 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 96591 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/12/19م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1162 فـي 2016/9/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5238 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1999/5/1م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 639 فـي 1999/1/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8769 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/5م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 693 فـي 2001/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9658 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10731 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/24م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 694 فـي 2001/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11088 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 698 فـي 2001/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13175 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/6/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 708 فـي 2001/12/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73461 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96591 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/12/19م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1162 فـي 2016/12/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو اإليزابيث اردين 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17082 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/1/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 730 فـي 2002/11/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ريفلون )�سوي�س( ا�س. اآي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17082 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/1/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 730 فـي 2002/11/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو املاى 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12521 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/10/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 700 فـي 2001/8/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإليزابيث اآرد اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37235 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2007/7/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اإليزابيث اآرد اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: واكرز كوربــورات ليمتــــد, كامين ايالنـــد كوربورايت �سنتــــر, 

تـــاون, جرانـــد كاميــن كاى واى  27 هو�سبيتــــال رود, جورج 

1 - 9008, جزر الكامين

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12521 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/10/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 700 فـي 2001/8/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو كريف 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37235 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2007/7/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: براندكو كريف 2020 ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3411 �سيلفر �سايد رود, تانتال بيلدينغ رقم: 104, ويلمنجتون, 

ديالوير 19810, الوليات املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 21201  

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/4م

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

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ان. اإي. تي. كو يونايتد ا�س.ايه.

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 120 لوير دلتا رود, # 15 - 10 �سندك�س �سنرت, �سنغافورة )169208( 

�سنغافورة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24273   

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/6/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 802 فـي 2005/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ان. اإي. تي. كو يونايتد ا�س.ايه.

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 120 لوير دلتا رود, # 15 - 10 �سندك�س �سنرت, �سنغافورة )169208( 

�سنغافورة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24274   

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/6/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 802 فـي 2005/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ان. اإي. تي. كو يونايتد ا�س.ايه.

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 120 لوير دلتا رود, # 15 - 10 �سندك�س �سنرت, �سنغافورة )169208( 

�سنغافورة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24275   

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/6/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 802 فـي 2005/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ان. اإي. تي. كو يونايتد ا�س.ايه.

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 120 لوير دلتا رود, # 15 - 10 �سندك�س �سنرت, �سنغافورة )169208( 

�سنغافورة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24276   

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/6/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 802 فـي 2005/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ان. اإي. تي. كو يونايتد ا�س.ايه.

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 120 لوير دلتا رود, # 15 - 10 �سندك�س �سنرت, �سنغافورة )169208( 

�سنغافورة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25884    

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 775 فـي 2004/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ان. اإي. تي. كو يونايتد ا�س.ايه.

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 120 لوير دلتا رود, # 15 - 10 �سندك�س �سنرت, �سنغافورة )169208( 

�سنغافورة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25885    

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 775 فـي 2004/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ان. اإي. تي. كو يونايتد ا�س.ايه.

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 120 لوير دلتا رود, # 15 - 10 �سندك�س �سنرت, �سنغافورة )169208( 

�سنغافورة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29144     

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 787 فـي 2005/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ان. اإي. تي. كو يونايتد ا�س.ايه.

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نيتكو يونايتد بي تي اإي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 120 لوير دلتا رود, # 15 - 10 �سندك�س �سنرت, �سنغافورة )169208( 

�سنغافورة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 115680 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/9/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1234 فـي 2018/3/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: مظفر املريخي للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: املتحدة للتنمية وال�ستثمار 

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3058 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/12/7م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/7م
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حممد بن خمي�س بن را�شد البادي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطريق الأف�شل للم�شاريع الرائدة �س.�س.و

يعلن حممد بن خمي�س بن را�شد البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الطريق الأف�شل للم�شاريع 

الرائدة �س.�س.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1364470، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة الربميي 

هاتف رقم: 91114178

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

اأحمد بن عبداللـه بن �شليمان القيو�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلوا�س الذهبية - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �شليمان القيو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احلوا�س الذهبية - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1091509، وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2021/11/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم: 97197768 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�شليمان بن �شليم بن حمد املحروقي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأدم للإن�شاءات وامل�شاريع الراقية - تو�شية

لالإن�شــــاءات  اأدم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحروقي  حمـــد  بن  �شليـــم  بن  �شليمــان  يعلن 

 ،1271609 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  الراقيـــة - تو�شيـــة، وامل�شجلة لدى  وامل�شاريـــع 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية اأدم - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم: 92188255 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

بدر بن �شباع بن مرهون ال�شعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فجر عز للخدمات التجارية - تو�شية

للخدمات  عز  فجر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شعيدي  مرهون  بن  �شباع  بن  بدر  يعلن 

التجارية - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1020051، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/11/2م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 90400058 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

حممد بن خلفان بن حميد املقبايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مطعم اجلزيرة الذهبية - تو�شية

يعلن حممـــد بن خلفـــان بن حميـــد املقبالــي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة مطعـــم اجلزيـــرة 

الذهبيـــة - تو�شيـــة، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 3300587، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: 519 ر.ب: 311

 هاتف رقم: 92473833 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

�شليم بن حمد بن حممد الوهيبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع حموت الزرقاء للخدمات - ت�شامنية

يعلن �شليم بن حمد بن حممد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ينابيع حموت الزرقاء 

للخدمات - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1268374، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/12/1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

ولية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

 هاتف رقم: 95555392 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

حممد بن بدر بن عامر احلجري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شيل بدية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

للتجارة  بدية  اأ�شيل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  عامر احلجري  بن  بدر  بن  حممد  يعلن 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1032667، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

 هاتف رقم: 92671115 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

هلل بن �شامل بن حمد الق�شابي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجرام الدولية �س.م.م

يعلن هالل بن �شامل بن حمد الق�شابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجرام الدولية �س.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1223989 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

2021/11/1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

اخلو�س - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

 هاتف رقم: 99882311 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

طاهر بن عبيد بن مو�شى ال�شلمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط احلديثة للتموين واخلدمات �س.م.م

احلديثة  م�شقط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شالمي  مو�شى  بن  عبيد  بن  طاهر  يعلن 

 ،1227907 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واخلدمات  للتموين 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�س.ب: 608 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 92509956 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

مروان بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�شاري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأن�شاري املتحدة �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الأن�شاري  يعلن مروان بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�شاري 

املتحدة �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1218230، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: 113 ر.ب: 322

 هاتف رقم: 96088866 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اأيوب حممد ر�شا �شم�شيان

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفن الأ�شيل الدولية �س.م.م

يعلن اأيوب حممد ر�شا �شم�شيان اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفن الأ�شيل الدولية �س.م.م، 

املــوؤرخ  ال�شركــاء  1303107، وفقـــا لتفــاق  بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى 

2021/11/18م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

املعبيلة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�س.ب: 487 ر.ب: 122

 هاتف رقم: 92626244 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

عقيل بن جواد بن عبدالر�شا

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شطفى وجواد للتجارة �س.م.م

للتجارة  �شركة م�شطفى وجواد  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن عقيل بن جواد بن عبدالر�شا 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1003500، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�شقط

 هاتف رقم: 93205225 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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يو�شف بن حميد بن علي الوهايبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة يو�شف بن حميد بن علي الوهايبي واأخيه للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن يو�شف بن حميد بن علي الوهايبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة يو�شف بن حميد بن 

علي الوهايبي واأخيه للتجارة واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1067700 بالرقـــم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: 345 ر.ب: 326

 هاتف رقم: 99458844 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

حامت بن حممد بن را�شد املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة التكاتف للخدمات وال�شتثمار �س.م.م

يعلن حامت بن حممد بن را�شد املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة واحة التكاتف للخدمات 

وال�شتثمار �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1298047، وفقـــا لتفــاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/11/11م،  املــوؤرخ  ال�شركــاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

املوالح - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�س.ب: 213 ر.ب: 516

 هاتف رقم: 99340988 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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هالل بن حممد بن بدر املنذري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معادن اخلليج ال�شاملة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معادن اخلليج ال�شاملة  يعلن هالل بن حممد بن بدر املنذري 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1310277، وفقـــا التفــاق ال�شركــاء 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركـة فـي  2020/1/9م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املــوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم: 99546611 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع ال�شحراء املتحدة �ش.م.م

يعلن هالل بن حممد بن بدر املنذري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  روائع ال�شحراء املتحدة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1319656، وفقـــا التفــاق ال�شركــاء 

املــوؤرخ 2021/11/16م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 2341 ر.ب: 112

 هاتف رقم: 99546611 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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هالل بن حممد بن �شعيد احلارثي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قوافل البيداء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن هالل بن حممد بن �شعيد احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قوافل البيداء للتجارة 

وللم�شفي   ،1104068 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  واملقاوالت �ش.م.م، 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 93886140 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
طاهر �شيخ حممد الذهب

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فن احلياة الوطنية �ش.م.م

�ش.م.م،  الوطنية  احلياة  فن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الذهب  حممد  �شيخ  طاهر  يعلن 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1281683، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 142 ر.ب: 118
 هاتف رقم: 99499211 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�شليمان بن حمد بن �شعيد البادي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النمر لال�شتك�شاف �ش.م.م

النـــمر لال�شتك�شـــاف  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادي  �شعيد  بن  بن حمد  �شليمان  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1186097، وفقـــا التفــاق ال�شركــاء 

املــوؤرخ 2021/9/29م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية بو�شر - حمافظة م�شقط
 هاتف رقم: 24595313 - 99736307 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شرق اللوج�شتية �ش.م.م

اللوج�شتية  امل�شرق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادي  �شعيد  بن  حمد  بن  �شليمان  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1208244، وفقــا التفـــاق ال�شركـــاء 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  وللم�شفـي وحـده حق متثيـــل  2021/9/29م،  املــوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم : 99736307

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

احل�شني بن �شيف بن �شامل اخل�شوري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املدينة الزرقاء الدولية �ش.م.م

الزرقاء  املدينة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخل�شوري  �شامل  بن  �شيف  بن  احل�شني  يعلن 

وللم�شفي   ،1157831 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الدولية 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 92479773 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العامة للخدمات االإلكرتونية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة العامة للخدمات  يعلن احل�شني بن �شيف بن �شامل اخل�شوري 

االإلكرتونية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1102864، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 92479773 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز البادية للتجارة - تو�شية

يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كنوز البادية للتجارة - 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1014251، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 65 ر.ب: 315

 هاتف رقم: 99380005 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شنا املجد للتجارة - تو�شية

يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شنا املجد للتجارة - 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1616579، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية م�شقط - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 1 ر.ب: 315

هاتف رقم : 99380005
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

عبدالرحمن بن علي بن �سياح الكثريي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق بابل ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمن بن علي بن �شياح الكثريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآفاق بابل ال�شاملة 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1164144، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 98884481 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن حمد بن �سعيد ال�سيابي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط وادي اجلزي للتجارة �ش.م.م

اجلزي  وادي  خط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شيابي  �شعيد  بن  حمد  بن  حممد  يعلن 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1030666، وفقـــا لتفــاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/11/25م،  املــوؤرخ  ال�شركــاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 26 ر.ب: 329

 هاتف رقم: 99212172 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

حامت بن حمد بن عي�شى الطائي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأر�ش اللبان املا�شية للتجارة - تو�شية

اللـــبان  اأر�ش  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريـــع  يعلن حامت بن حمد بن عي�شى الطائي 

 ،1287631 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  املا�شية 

وفقـــا التفــاق ال�شركــاء املــوؤرخ 2021/11/24م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 343 ر.ب: 118
هاتف رقم: 99619905

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حممد بن عثمان بن علي البلو�شي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواق البحرين ال�شاملة �ش.م.م

اأ�شواق البحرين ال�شاملة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن حممد بن عثمان بن علي البلو�شي 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1077442، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم : 92277448
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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حميد بن عي�شى بن حممد الرا�شدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االبتكار للخدمات الفنية - تو�شية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االبتكار للخدمات  يعلن حميد بن عي�شى بن حممد الرا�شدي 

وللم�شفي   ،1249506 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - الفنية 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم : 95683563
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شلطان بن حممد بن هالل اخلليلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التكنولوجيا الداخلية �ش.م.م

يعلن �شلطان بن حممد بن هالل اخلليلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة التكنولوجيا الداخلية 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1053765، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 81 ر.ب: 511

هاتف رقم : 99273747
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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عبداللـه بن علي بن اأحمد املردوف الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املدينة احلاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن اأحمد املردوف الكثريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املدينة احلاملة 

وللم�شفي   ،1201598 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم : 99496651
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حكيم بن خالد بن علي العوائد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الركن العربي احلديثة للتجارة - تو�شية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الركن العربي احلديثة  يعلن حكيم بن خالد بن علي العوائد 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1095660، وفقا التفاق 

اأمــام  2021/12/6، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة  ال�شركاء املوؤرخ 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية �شاللة - �شارع 23 يوليو - �شكة رقم: 22 - مبنى 10
هاتف رقم : 92766772

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�شعيد بن حممد بن م�شلم قهور املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بهجة ال�شحراء للتجارة والنقل - ت�شامنية

بهجة  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املهري  قهور  م�شلم  بن  بن حممد  �شعيد  يعلن 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - والنقل  للتجارة  ال�شحراء 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1198070

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

هاتف رقم : 99672335
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
بدر بن ها�شل بن حممد ال�شهومي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالئع كهنات للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  كهنات  �شركة طالئع  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شهومي  ها�شل بن حممد  بن  بدر  يعلن 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1135465، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2021/10/17م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

هاتف رقم : 92438767
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�شيف بن خليفة بن بدر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مل�شات الندى للتجميل �ش.م.م

الندى للتجميل  مل�شات  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  املعمري  يعلن �شيف بن خليفة بن بدر 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1318999، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 2 ر.ب: 100

هاتف رقم : 92247000
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
ن�شر بن حممد بن حامد الفار�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شر وقي�ش للتجارة - ت�شامنية

يعلن ن�شر بن حممد بن حامد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شر وقي�ش للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1083575، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2021/3/11م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �شور - حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم : 99011990

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

حممد بن يا�شر بن نا�شر ال�شليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اخلليجية اجلنوبية لل�شناعات البرتوكيميائية واخلدمات �ش.م.م

يعلن حممد بن يا�شر بن نا�شر ال�شليماين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلليجية اجلنوبية 

لل�شناعــــات البرتوكيميائيـــــة واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـــــاري 

بالرقـــم 1141629، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/6/10م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــل 

ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

االأن�شب - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 3466 ر.ب: 112

هاتف رقم : 99201097 - 91408587
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اأحمد بن عبدالر�شول بن عبداللـه البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شتقبل الدولية لالت�شاالت �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة امل�شتقبــل  اأحمــد بن عبدالر�شــول بن عبداللـــه البلو�شــي  يعلــن 

الدولية لالت�شاالت �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1087230، 

فـي  ال�شركـة  متثيـــل  حق  وحـده  وللم�شفـي  2021/6/23م،  املــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقــا 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 1796 ر.ب: 133
هاتف رقم : 95576670

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالئع اخل�شراء للتجارة �ش.م.م

�شركة طالئع اخل�شراء  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العوادي  ها�شل  بن  را�شد  بن  يعلــن عبداللـه 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1794841، وللم�شفـي 

وحـده حق متثيـــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 1 ر.ب: 315

هاتف رقم : 99380005
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
مراد بن في�شمبيه بن حيدر البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمان للخدمات الفنية - تو�شية

اأمـــان للخدمـــات  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلــن مراد بن في�شمبيه بن حيــدر البلو�شــي 

الفنية - تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1283374، وللم�شفـي 

وحـده حق متثيـــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 52 ر.ب: 130
هاتف رقم : 97800400

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

عمر بن زاهر بن خلفان الهطايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جواهر العوابي للمقاوالت - ت�شامنية
العوابــي  �شركة جواهـــر  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهطالـــي  بن خلفـــان  زاهــــر  بن  عمــــر  يعلــن 

 ،1115267 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�شجـــل  اأمانة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية،   - للمقاوالت 

2021/10/13م، وللم�شفـي وحـده حق متثيـــل ال�شركـة فـي  وفقــا التفـــاق ال�شركـــاء املــوؤرخ 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 30 ر.ب: 317

هاتف رقم : 96259404
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
علوي بن حفيظ بن حمي الدين 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االحرتاف ملواد البناء �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االحرتاف ملواد البناء  يعلــن علوي بن حفيظ بن حمي الدين 

�ش.م.م، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1092595، وفقــا التفـــاق ال�شركـــاء 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  وللم�شفـي وحـده حق متثيـــل  2020/10/7م،  املــوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 145 ر.ب: 211

هاتف رقم : 93213521 فاك�ش رقم: 23210171
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1420(

عبداللـه بن علي بن عبداللـه الغاوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املكان الذهبي للإن�شاءات �س.م.م

الذهبــي  املكــــان  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغـــاوي  بن عبداللـه  علـــي  بن  يعلن عبداللـه 

لالإن�شاءات �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1227839، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: 5 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 95607076 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

عبداللـه بن اأحمد بن حممد البلو�شي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاهني لوى للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن عبداللـه بن اأحمد بن حممد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شاهني لوى للتجارة 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1189813، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: 59 ر.ب: 325

 هاتف رقم: 92009242 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�شفية بنت �شامل بن علي القرنية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو  راكان البحري للتجارة - ت�شامنية

البحــري  راكــان  اأبـــو  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  القرنية  �شامل بن علي  بنت  تعلن �شفية 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1071979، وللم�شفية 

وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــية 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�س.ب: 662 ر.ب: 329

 هاتف رقم: 92369655 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية

وفاء بنت ب�شري بن حممد الزدجالية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاهر لتكييف الهواء �س.م.م

تعلن وفاء بنت ب�شري بن حممد الزدجالية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شاهر لتكييف الهواء 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1362454، وللم�شفية وحـدها حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 91214529 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية
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ليلى بنت �شليمان بن اأحمد البلو�شية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار العمارة الدولية للإن�شاءات �س.م.م

تعلن ليلى بنت �شليمان بن اأحمد البلو�شية اأنـها تقوم بت�شفـيــة �شركة دار العمارة الدولية 

لالإن�شاءات �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1245543، وللم�شفية 

وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعــة امل�شفـــية 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية �شنا�س - حمافظة �شمال الباطنة

�س.ب: 182 ر.ب: 324

 هاتف رقم: 92533393 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية

اأحمد بن نا�شر بن �شليمان الرقادي

وفهــد بن �شعيــد بن نا�شــر الرقادي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع الأن�شب احلديثة �س.م.م

يعلن اأحمد بن نا�شر بن �شليمان الرقادي وفهد بن �شعيد بن نا�شر الرقادي اأنـهما يقــومان 

بت�شفـيــة �شركة ربـــوع الأن�شـــب احلديثـــة �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري 

بالرقـــم 1203128، وفقا لتفاق ال�شركاء املــوؤرخ 2021/8/16م، وللم�شفيني وحـدهما حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــيني فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 99275286 - 92171749 

كمــــا يدعــــو امل�شفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــيان
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في�صل بن زاهر بن عبداللـه املعمري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفي�صل لبيع و�صراء احلديد اخلردة - ت�صامنية

يعلن في�شل بن زاهر بن عبداللـه املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفي�شل لبيع و�شراء 

  ، 1118379 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - اخلردة  احلديد 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 96331665 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
�صامل بن ماجد بن حمد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كانرتي هيل العاملية �ش.م.م

يعلن �شالــم بن ماجــد بن حــمد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كانرتي هيل العاملية 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1348986, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب: 3415 ر.ب: 245
 هاتف رقم: 92127222 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
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 خالد بن �سعيد بن �سامل اآل عبدال�سالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الديل للتجارة - تو�سية

يعلن  خالـــد بن �شعيـــد بن �شالـــم اآل عبدالـــ�شالم اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمـــال الديـــل 

1261807، وللم�شفي  الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجل  اأمانة  للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 92301331 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
علي بن �سامل بن علي الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�س بديرة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجــــارة  بديــــرة  راأ�س  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  بن علي  �شالــم  بن  يعلن علي 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 6056253، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 95664428  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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معن بن �صعيد بن حممد الطائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة م�صقط اخلليجية �ش.م.م

يعلن معن بن �شعيد بن حممد الطائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منارة م�شقط اخلليجية 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1200492, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�صر - حمافظة م�صقط
�ش.ب: 52 ر.ب: 130

 هاتف رقم: 97800400 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
ح�صن بن اأحمد بن �صهيل تبوك

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة ال�صماء العاملية �ش.م.م

يعلن ح�شن بن اأحمــد بن �شهيــل تبوك اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بوابـــة ال�شمـــاء العامليـــة 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1278501, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

 هاتف رقم: 92977771 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
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�صعيد بن حممد بن حاجي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كيا د�صتي و�صريكه للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كيا د�شتي و�شريكه  يعلن �شعيد بن حممد بن حاجي البلو�شي 

وفقا لتفاق   ,1282659 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/12/5م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب  - حمافظة م�صقط
�ش.ب: 6 ر.ب: 108

هاتف رقم: 95666687 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
علوي بن حفيظ بن حمي الدين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صائم طيبة ال�صاملة �ش.م.م

ال�شاملة  ن�شائم طيبة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدين  يعلن علوي بن حفيظ بن حمي 

�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1147169, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 92003000 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
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علي بن اأمني بن رم�صان اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي وفاطمة للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي وفاطمة للتجارة  اأمني بن رم�شان اللواتي  يعلن علي بن 

ال�شركاء  1311582, وفقا لتفاق  بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 

املوؤرخ 2021/10/6م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بو�صر  - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: 99315040 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
حممد بن علي بن �صعيد جعبوب

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابن اذنيان للتجارة واملقاوالت - تو�صية

للتجـــارة  اذنيـــان  ابـــن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شعيد جعبوب  يعلن حممد بن علي بن 

واملقاولت - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 2155427, وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/11/21م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية �صاللة  - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 93236667 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
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را�صد بن �صعيد بن عبداللـه الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

والغيثي  �شركة احلنظويل  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغيثي  �شعيد بن عبداللـه  بن  را�شد  يعلن 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1106222، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �صحار  - حمافظة �صمال الباطنة
هاتف رقم: 95727571 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
جمال بن مبارك بن اأحمد الفار�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموع اجلزيرة املا�صية للتجارة - ت�صامنية

يعلن جمال بن مبارك بن اأحمد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموع اجلزيرة املا�شية 

للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1234197, وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �صحار  - حمافظة �صمال الباطنة
�ش.ب: 767 ر.ب: 311

هاتف رقم: 99027085 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
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اأحمد بن �صالح بن �صيف االأغربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ذروة االأجناز للتنمية واال�صتثمار �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �شالح بن �شيف الأغربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ذروة الأجناز للتنمية 

وال�شتثمار �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم 1193531, وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99534597 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
م�صبح بن حميد بن �صعيد ال�صبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صبلي الرائدة - ت�صامنية

 - الرائدة  ال�شبلي  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شبلي  �شعيد  بن  حميد  بن  م�شبح  يعلن 

وحـده  وللم�شفي   ,1279879 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية, 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �صحار  - حمافظة �صمال الباطنة
هاتف رقم: 96225588 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�صفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرايا الف�سية للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة املرايا الف�ضية  يعلن مكتب الكون - حما�ضبون قانونيون - 
للتجارة �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٢٥٧٥، وفقا التفاق 
ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/١0/١٣م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوزان االإمارات لل�سيل والعبايات �ش.م.م

االإمارات  لوزان  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�ضبون   - الكون  مكتب  يعلن 
لل�ضيل والعبايات �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١0٩٨٨٥٨، وفقا 
فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢١/١١/٢٢م،  املوؤرخ  ال�ضركاء  التفاق 
الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب عزان ال�سباري - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهرة للتعدين �ش.م.م
يعلن مكتب عزان ال�ضباري - حمامون وم�ضت�ضارون فـي القانون - اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة 
�ضركة الزهرة للتعدين �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٧٨٣٢٢0، 
وفقا التفاق ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/١0/٢٤م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة 
فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٢٤٤٨٨٨٦٨  فاك�ش رقم:٢٤٤٨٦٦١٦ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب الروؤية - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة لل�سيافة �ش.م.م

يعلن مكتب الروؤية - حما�ضبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة املجرة لل�ضيافة 
�ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١0٦٣٥٦، وفقا التفاق ال�ضركاء 
اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢١/١0/٢0م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�ضفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٥٤٠ ر.ب:١١٤

 هاتف رقم:٢٤٥٦٣٦٣٢  فاك�ش رقم:٢٤٥٦٣٥٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة املدينة املا�سية لبيع و�سراء احلديد اخلردة - تو�سية

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�ضابات اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة املدينة 
الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  تو�ضية،   - اخلردة  احلديد  و�ضراء  لبيع  املا�ضية 
بالرقـم ١١٧٥٥٩٧، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٧٩٦٦٦٤٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذى الربيع للتجارة- ت�سامنية

�ضذى  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�ضابات  وتدقيق  للمراجعة  املتاألق  النربا�ش  مكتب  يعلن 
الربيع للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٤١0٣٤٢، وللم�ضفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٧٩٦٦٦٤٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية الت�سنيع �ش.م.م

يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ضت�ضارات املالية وتدقيق احل�ضابات اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة 
الـتجاري بالرقـم ١0٨٤٧١١، وللم�ضفي  اأمانة ال�ضجل  تقنية الت�ضنيع �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٥٥٦ ر.ب:١٢١
 هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

عادل بن اأحمد بن عو�ش ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغامر املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلن عادل بن اأحمد بن عو�ش ال�ضنفري اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة املغامر املتحدة للتجارة 
ال�ضركاء  بالرقـم ١0٢٣٥0١، وفقا التفاق  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  وامل�ضجلة لدى  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢0١٨/٦/٢٦م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٩٩٤٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن مال اهلل بن علي اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جتارة املحيطات الكربى �ش.م.م
يعلن علي بن مال اهلل بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة جتارة املحيطات الكربى 
�ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٧٦0٩٣٩، وفقا التفاق ال�ضركاء 
املوؤرخ ٢0٢١/٨/٥م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٦٦٣ ر.ب:١١٢
 هاتف رقم:٩٩٢٢٩٩٧٤ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متام املحدودة �ش.م.م

يعلن علي بن مال اهلل بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة متام املحدودة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�ضركاء  وفقا التفاق   ،١١١٤٥٥٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢١/٨/٤م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٦٦٣ ر.ب:١١٢
 هاتف رقم:٩٩٢٢٩٩٧٤ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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 اأحمد بن �سعيد بن حممد املحريزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة العاملية للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �ضعيد بن حممد املحريزي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة الواجهة العاملية للتجارة - 
ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩0١0، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٠ ر.ب:٣١٩
 هاتف رقم:٩٦٦١٠٠١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواجهة املتحدة - ت�سامنية

 - املتحدة  الواجهة  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــوم  اأنـه  املحريزي  بن حممد  �ضعيد  بن  اأحمد  يعلن 
ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٧٧٧٣، وللم�ضفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٠ ر.ب:٣١٩
 هاتف رقم:٩٦٦١٠٠١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل املحريزي و�سركاه للمقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �ضعيد بن حممد املحريزي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة �ضامل املحريزي و�ضركاه 
للمقاوالت - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١0٧٤0٤٤، وللم�ضفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٢٠ ر.ب:٣١٩
 هاتف رقم:٩٦٦١٠٠١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

عامر بن عبيد بن حممد الدويكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر الدويكي و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن عامر بن عبيد بن حممد الدويكي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة عامر الدويكي و�ضركاه 
للتجارة - تو�ضية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٧٢٤٢، وللم�ضفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

 هاتف رقم:٩٩١٥٥٦٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

�سليمان بن حممد بن �سليمان ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤية �سحار العاملية للتجارة - ت�سامنية

يعلن �ضليمان بن حممد بن �ضليمان ال�ضيابي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة روؤية �ضحار العاملية 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩٨٥٢، وفقا التفاق 
ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/٩/١٥م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٠٠٠ ر.ب:١٢٣

 هاتف رقم:٩٤٠٠٠٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطود املتحدة لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م

يعلن �ضليمان بن حممد بن �ضليمان ال�ضيابي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة الطود املتحدة لالإن�ضاء 
التفاق  وفقا   ،١١٨٣٣٢٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  والتعمري 
اأمــام  ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/٩/١٥م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٦٥٥ ر.ب:١٢٢

 هاتف رقم:٩٤٠٠٠٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوير الدولية �ش.م.م

يعلن �ضليمان بن حممد بن �ضليمان ال�ضيابي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة العوير الدولية 
�ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٣0٢٤، وفقا التفاق ال�ضركاء 
املوؤرخ ٢0٢١/٩/١٥م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب:٦٥٠ ر.ب:١٢٢

 هاتف رقم:٩٤٠٠٠٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الطوفان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة خط الطوفان  ال�ضيابي  يعلن �ضليمان بن حممد بن �ضليمان 
 ،١0٧٢٧١٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 
وفقا التفاق ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/٩/١٥م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي 
الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٣٠ ر.ب:١٢٠

 هاتف رقم:٩٤٠٠٠٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزال ال�سرق االأو�سط �ش.م.م

يعلن �ضليمان بن حممد بن �ضليمان ال�ضيابي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأزال ال�ضرق االأو�ضط 
ال�ضركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٨١٤٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢0٢١/٩/١٥م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٣٠ ر.ب:١٢٠

 هاتف رقم:٩٤٠٠٠٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

هالل بن حممد بن �سعيد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل البيداء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن هالل بن حممد بن �ضعيد احلارثي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة قوافل البيداء للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١0٤0٦٨، وللم�ضفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٣٨٨٦١٤٠ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

عبدالرحمن بن عبداللـه بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز �سحار ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن اأحمد البلو�ضي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة رموز �ضحار ال�ضاملة 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ٨0٧٤٥٨٥،  وللم�ضفي وحـده 
فـــي  امل�ضفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣١١ ر.ب:٤٨٧
 هاتف رقم:٩٢٢٩٢٥٤٢ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ش الزعفران للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن اأحمد البلو�ضي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة نربا�ش الزعفران 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٢0٨١٩٤، وللم�ضفي وحـده 
فـــي  امل�ضفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣١١ ر.ب:٤٨٧
 هاتف رقم:٩٢٢٩٢٥٤٢ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز الزعفران املميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن اأحمد البلو�ضي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة رموز الزعفران 
املميزة للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩٧٤٥، وللم�ضفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣١١ ر.ب:٤٨٧
 هاتف رقم:٩٢٢٩٢٥٤٢ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن مبارك بن عبداللـه اآل عبدال�سالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد الباطنة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن مبارك بن عبداللـه اآل عبدال�ضالم اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة روافد الباطنة 
وفقا  بالرقـم ٣١0٥٩٦٢،  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  وامل�ضجلة لدى  �ش.م.م،  للتجارة واخلدمات 
التفاق ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/٩/٦م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�ضفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٣٣٨٣٦٩ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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طالب بن حمود بن خليفة الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارمي والرا�سدي - تو�سية

يعلن طالب بن حمود بن خليفة الرا�ضدي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة ال�ضارمي والرا�ضدي - 
تو�ضية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٧0٦٥، وفقا التفاق ال�ضركاء املوؤرخ 
٢0٢١/٨/١٥م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية بدبد - حمافظة الداخلية

 هاتف رقم:٩٩٣٥٥٥٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد الذكية للخدمات �ش.م.م

يعلن طالب بن حمود بن خليفة الرا�ضدي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة املوارد الذكية للخدمات 
�ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٢0٦٦0٧، وفقا التفاق ال�ضركاء املوؤرخ 
٢0٢١/١١/٢٢م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
 حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٣٥٥٥٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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عامر بن علي بن عامر امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو زاهر امل�سايخي للتجارة - تو�سية

يعلن عامر بن علي بن عامر امل�ضايخي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأبو زاهر امل�ضايخي للتجارة - 
تو�ضية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٢0٤٥٩٨، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٠٠ ر.ب:٤١٥
 هاتف رقم:٩٨٣٣٨٣٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبوج�سا�ش ال�ساملة �ش.م.م

يعلن عامر بن علي بن عامر امل�ضايخي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة م�ضاريع اأبوج�ضا�ش ال�ضاملة 
حــــــق  وحـده  وللم�ضفي   ،١٢00٣٨٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٠٠ ر.ب:٤١٥
 هاتف رقم:٩٨٣٣٨٣٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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�سلطان بن �سيف بن را�سد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج جمان املا�سية �ش.م.م

يعلن �ضلطان بن �ضيف بن را�ضد املعمري اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأبراج جمان املا�ضية �ش.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي   ،١١٢١٥0١ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة 
ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٩٠٠ ر.ب:٣١٩
 هاتف رقم:٩٢٢٢٥٦٤٢ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم �سحم ال�ساطع �ش.م.م

يعلن �ضلطان بن �ضيف بن را�ضد املعمري اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة جنم �ضحم ال�ضاطع �ش.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي   ،١0٩٦٦٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�ضفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٩٠٠ ر.ب:٣١٩
 هاتف رقم:٩٢٢٢٥٦٤٢ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

علي بن عزان بن �سيف الزكواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني الكيوي �ش.م.م
يعلن علي بن عزان بن �ضيف الزكواين اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة ب�ضاتني الكيوي �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�ضركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٤١٢٢٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢١/١١/٢١م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٩٤٤٦٠٤٦ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن �سامل بن علي ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبوعلي ال�سعدي للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن حممد بن �ضامل بن علي ال�ضعدي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأبوعلي ال�ضعدي للتجارة 
واملقاوالت - تو�ضية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٧٢٣١، وفقا التفاق 
الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢١/١١/٢٩م،  املوؤرخ  ال�ضركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٢٢ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٩٣٣١٤٣٢ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

حمد بن �سويد بن حممد البادي
واأ�سماء بنت حمد بن �سويد البادية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حمد بن �سويد البادي وابنته للتجارة - تو�سية
يعلن حمد بن �ضويد بن حممد البادي واأ�ضماء بنت حمد بن �ضويد البادية اأنـهما يقــومان 
بت�ضفـيــة �ضركة حمد بن �ضويد البادي وابنته للتجارة - تو�ضية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل 
الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدهما  وللم�ضفيني   ،٣١٨٤١١0 بالرقـم  الـتجاري 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــيني فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:١٨٦ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٩٢٣٢٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـيان مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـيني 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــيان

�سعيد بن �سليم بن �سامل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقنيات الف�سية للتجارة - ت�سامنية
الف�ضية  مقنيات  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  �ضامل  بن  �ضليم  بن  �ضعيد  يعلن 
وفقا   ،١0٥١٥0٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  ت�ضامنية،   - للتجارة 
فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢١/١١/٣0م،  املوؤرخ  ال�ضركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�ضفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٣٠١ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٩٣١٩٨٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

ح�سن بن علي بن را�سد ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ورثه علي بن را�سد بن تعيب ال�ساحلي للتجارة �ش.م.م

يعلن ح�ضن بن علي بن را�ضد ال�ضاحلي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة ورثه علي بن را�ضد بن 
تعيب ال�ضاحلي للتجارة �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٣0٧0٧٨، 
وفقا التفاق ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/٦/٢٣م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي 
الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٦٢١٩٠٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإميان بنت حممد بن عامر املرهوبية 
و�سيخة بنت �سعد بن هالل الربوانية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل االأزهار الوطنية �ش.م.م

تعلن اإميان بنت حممد بن عامر املرهوبية و�ضيخة بنت �ضعد بن هالل الربوانية اأنـهما 
ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  الوطنية  االأزهار  عامل  �ضركة  بت�ضفـيــة  تقــومان 
الـتجاري بالرقـم ١٢٦000٣، وللم�ضفيتني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــيتني فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٥١٣٠٣١٣ 

كمــــا تدعــــو امل�ضفـيتان مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـيتني 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــيتان

-189-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

طالل بن ح�سن بن زهران البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ال�سرق االأو�سط خلدمات النظافة والب�ستنة �ش.م.م

يعلن طالل بن ح�ضن بن زهران البلو�ضي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة ال�ضرق االأو�ضط خلدمات 
 ،١00٧٩٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  والب�ضتنة  النظافة 
فـي  ال�ضركـــــــة  املوؤرخ ٢0٢١/٦/٢٩م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�ضركاء  وفقا التفاق 
الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٢٩٦ ر.ب:١٣٣
هاتف رقم:٩٢١٧٥٧٤٠ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سالح بن �سليمان املفرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة وردة جمي�ش املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة وردة جمي�ش املميزة  يعلن عبداللـه بن �ضالح بن �ضليمان املفرجي 
 ،١١٧٦٣١٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  ت�ضامنية،   - واملقاوالت  للتجارة 
وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٣١٤٤٤٤٩ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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    �سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي 
 و�سعيد بن ال�سبع بن �سهيل اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلابري والريامي للتجارة - ت�سامنية

اأنـهما  يعلن �ضلطان بن �ضيف بن عبداللـه الريامي و�ضعيد بن ال�ضبع بن �ضهيل اجلابري 
اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  ت�ضامنية،   - للتجارة  والريامي  اجلابري  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــومان 
فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدهما  وللم�ضفيني   ،١0١٥٥00 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�ضفـــيني  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣٧٧٥٥١ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـيان مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـيني 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــيان

خمي�ش بن �سعيد بن مبارك مق�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأحمد الرواحي احلديثة �ش.م.م
اأحمد الرواحي  اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة م�ضاريع  يعلن خمي�ش بن �ضعيد بن مبارك مق�ش 
التفاق  وفقا   ،١١٨٤٢٦٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  احلديثة 
ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/١0/٢١م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام 
باأعمــال ال�ضركـــة  التــي تتعلــــق  فـــي كافــــــة االأمــور  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٢١٨٨٩٨ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن حممد بن مبارك النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مدينة البدر �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن مبارك النوفلي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة م�ضاريع مدينة البدر 
�ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٣٥٥٩٣٢، وفقا التفاق ال�ضركاء 
املوؤرخ ٢0٢١/٦/١٣م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٦٣٨ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٠٢٧٠٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

خليفة بن �سعيد بن را�سد املكتومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سعيد املكتومي للتجارة - تو�سية
املكتومي  �ضعيد  اأبناء  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــوم  اأنـه  املكتومي  را�ضد  �ضعيد بن  يعلن خليفة بن 
وللم�ضفي   ،٣٣١١٣٧٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  تو�ضية،   - للتجارة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٧٨٠ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٩٣٣٧١٥٨ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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�سليمة بنت اإبراهيم بن علي النوفلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تطوير النجوم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �ضليمة بنت اإبراهيم بن علي النوفلية اأنـها تقــوم بت�ضفـيــة �ضركة تطوير النجوم للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١0١١٥٨٦، وللم�ضفية وحـدها 
حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٣٠ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٩٩٨٤٠٥٥٤ 

كمــــا تدعــــو امل�ضفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـية 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــية

�سناء بنت جميل بن �سامل البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء ودام احلديثة للتجارة - ت�سامنية
تعلن �ضناء بنت جميل بن �ضامل البلو�ضية اأنـها تقــوم بت�ضفـيــة �ضركة �ضياء ودام احلديثة 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٤٢٣٩، وفقا التفاق 
الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�ضفية  ٢0٢١/١٢/٦م،  املوؤرخ  ال�ضركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم:٩٧٢٤٧٤٠٣ 
كمــــا تدعــــو امل�ضفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـية 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــية
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حمد بن �سيف بن �سعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساج امللكي �ش.م.م
امللكي �ش.م.م،  ال�ضاج  اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة  العامري  يعلن حمد بن �ضيف بن �ضعيد 
وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١0٧0٧0٧، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٢٩٢ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٠٥١٥١٥ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القرم الهند�سية ال�ساملة �ش.م.م

يعلن حمد بن �ضيف بن �ضعيد العامري اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة م�ضاريع القرم الهند�ضية 
ال�ضاملة �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١١٣٨٦١، وللم�ضفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٢٩٢ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٠٥١٥١٥ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٠(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الهجاري العاملية �ش.م.م

العاملية  الهجاري  دار  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــوم  اأنـه  العامري  �ضعيد  بن  �ضيف  بن  يعلن حمد 
�ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٤١١٨، وللم�ضفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٣٢٩٢ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٠٥١٥١٥ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

�سيف بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قو�ش قزح للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة قو�ش قزح للتجارة  يعلن �ضيف بن م�ضعود بن علي ال�ضنيدي 
�ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٧0٧٥، وفقا التفاق ال�ضركاء 
املوؤرخ ٢0٢١/١٢/٢م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
اخلوير ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٩١٦ ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٩٥٣٧٣٨٨ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

-195-
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حممد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش الظاهرة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
الظاهرة  اأر�ش  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلارثي  عبداللـه  بن  �ضامل  بن  حممد  يعلن 
بالرقـم ٤١١٤١٣٢،  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  وامل�ضجلة لدى  تو�ضية،   - واملقاوالت  للتجارة 
وفقا التفاق ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/١١/١٦م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي 
الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٥٢٧ ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٧٤٤٣٤٣٤ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن العبد بن حامد املبيح�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وحمد اأبناء العبد للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمد بن العبد بن حامد املبيح�ضي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة حممد وحمد اأبناء العبد 
اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١١0٦٧٥٩، وللم�ضفي  للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:١٥٤ ر.ب:٣٢٠
هاتف رقم:٩٩٣٥٨٨٨٣ 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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فهد بن مبارك بن حمدان القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال امللتقى املميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلن فهد بن مبارك بن حمدان القا�ضمي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة رمال امللتقى املميزة 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٥١٨٧، وللم�ضفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٢٢٠٠٢٢٤ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

يا�سني عبدالرحمن رهيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق زهرة العني للهدايا �ش.م.م

يعلن يا�ضني عبدالرحمن رهيمي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأ�ضواق زهرة العني للهدايا �ش.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي   ،١١١٨٩0٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة 
ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم:٩١٢٤٧٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الوا�سط للتجارة - ت�سامنية

الوا�ضط  اأ�ضواء  �ضركة  بت�ضفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلرو�ضي  �ضيف  بن  �ضعيد  بن  �ضامل  يعلن 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ١٧٣0٧٣٨، وفقا التفاق 
ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢١/١0/١٤م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٨٦٤ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٤٦٩٩٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن ح�سن بن علي ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ال�سحي واأوالده للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأحمد ال�ضحي واأوالده  يعلن اأحمد بن ح�ضن بن علي ال�ضحي 
للتجارة - تو�ضية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم ٩00٨٤٧0، وللم�ضفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢١٠ ر.ب:٨١١

هاتف رقم:٩٩٠٠٦٧٩٣ 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.
 امل�سفــي
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نعيمة بنت �سعود بن حمد احل�سنية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سمة الع�سرية للت�سميم والإعالم �ش.م.م

الع�صرية  الب�صمة  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  اأنـها  �صعود بن حمد احل�صنية  بنت  نعيمة  تعلن 

 ،١٢٧٥٠٥٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م,  والإعالم  للت�صميم 

وفقا لتفاق ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٧م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي 

الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان الآتـي:

اخلو�ش - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٢٥٦٦٨٤٥ 

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــية

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهائل للحديد �ش.م.م

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة 

الهائل للحديد �ش.م.م, وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٨٩٧٨, عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة حامت الوهيبي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حامت الوهيبي و�شريكه 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٠٦٩٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الآفاق الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الآفاق الذهبية للتجارة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٦٧٥٥٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غدير العقيدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة غدير العقيدة للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٧٦٨١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب كرو ماك والغزايل - حما�صبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العمانية الغذائية الدولية �ش.م.ع.م

يعلـن مكتب كرو ماك والغزايل - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي لل�شركــــة العمانية 

الغذائية الدولية �ش.م.ع.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٣٣٤١٠، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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�صالح بن را�صد بن م�صلم الرا�صبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طالئع ال�صبخة للتجارة - ت�صامنية
ال�شبخة  طالئع  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الرا�شبي  م�شلم  بن  را�شد  بن  �شالح  يعلـن 

عـــن   ،١٠٦٣٦٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
هالل بن حمد بن هالل ال�صعدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هالل ال�صعدي و�صريكه للتجارة �ش.م.م

يعلـن هالل بن حمد بن هالل ال�شعدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة هالل ال�شعدي و�شريكه 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٤٠٩٢٨٧٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
را�صد بن علي بن �صعيد احلجري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة جمد احلوية للتجارة واملقاولت - ت�صامنية
يعلـن را�شد بن علي بن �شعيد احلجري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جمد احلوية للتجارة 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٦٠٠٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
يو�صف بن خمي�ش بن �صليم ال�صيابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صي ال�صم�ش للتجارة - ت�صامنية

ال�شم�ش  ل�شركــــة �شي  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  ال�شيابي  �شليم  بن  بن خمي�ش  يو�شف  يعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٥٥٦١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احللول املكتبية �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

عـــن   ،١٢٣٣٤٦٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  املكتبية �ش.م.م،  احللول 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خالد و�صركاءه العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

خالد و�شركاءه العاملية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٠٣٣٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإتقان للتطوير وال�صتثمار �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

اإتقان للتطوير وال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٨٤٦٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة املتحدون للتجارة والتكنولوجيا واملعدات �ش.م.م

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملعدات  والتكنولوجيا  للتجارة  املتحدون 

بالرقـــم ١٣٠٩٦٥٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإطاللة وادي احليول للتجارة - ت�صامنية

وادي  اإطاللة  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  ومراجعة  لتدقيق  امليزان  مكتب  يعلـن 

احليول للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٦٩٨٢، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
غامن بن �صيف بن خمي�ش البادي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعتمد للنقل واملقاولت - ت�صامنية

للنقل  املعتمد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البادي  خمي�ش  بن  �شيف  بن  غامن  يعلـن 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٨٩٨٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
حمدان بن �صيف بن حمد الرا�صدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ قفي�صاء - ت�صامنية

يعلـن حمدان بن �شيف بن حمد الرا�شدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شموخ قفي�شاء - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٨١٥٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
�صامي بن را�صد بن عبداللـه ال�صحي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال فلج العوهي الوطنية �ش.م.م

يعلـن �شامي بن را�شد بن عبداللـه ال�شحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شمال فلج العوهي 

الوطنية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٤٨٧٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روح اللـه ر�صواين واأولده - ت�صامنية

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة روح اللـه ر�شواين 

واأولده - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٠٥١٩٢٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعلة حفيت �ش.م.م

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شعلة حفيت �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٧٧٣٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب اخلبري لتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الحرتاف للتخلي�ش اجلمركي - ت�صامنية

يعلـن مكتب اخلبري لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الحرتاف للتخلي�ش 

اجلمركي - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٣٦٩٠، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
ح�صني بن علي بن مراد البلو�صي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواحي النيل للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  النيل  ل�شركــــة �شواحي  امل�شفــــي  البلو�شي ب�شفـتـــــه  يعلـن ح�شني بن علي بن مراد 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٧٤٣٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة براحة املدينة املتكاملة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة براحة املدينة املتكاملة 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٥٣١٢، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صخور الفلج املتميزة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

املتميزة  الفلج  ل�شركــــة �شخور  امل�شفــــي  يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�شفـتـــــه 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٥٣٠٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املا�صة الذهبية العاملية �ش.م.م

يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املا�شة الذهبية العاملية 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٥٢٦٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
مكتب الدقة لتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحلية لالأغذية واللوج�صتيات �ش.م.م

يعلـن مكتب الدقة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املحلية لالأغذية واللوج�شتيات 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠١٩٠٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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مكتب احل�سافة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سر العاملية للتعبئة والتغليف �ش.م.م

يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق ومراجعة احل�صابات ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة الن�صر العاملية 

عـــن   ،١٣١١٢٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  والتغليف  للتعبئة 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن اأحمد بن �سامل البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن اإبراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن اأحمد بن �صامل البو�صعيدي ب�صفـتـــــه امل�صفــي ل�صركة مزن اإبراء للتجارة 

واملقاوالت - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٥٤٢٤، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
زهران بن �سعيد بن زهران اخلرو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرف للخدمات �ش.م.م

يعلـن زهران بن �صعيد بن زهران اخلرو�صي ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة العرف للخدمات 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٥٤٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
هيثم بن عبداللـه بن �سليمان الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ �سجة �سوجب �ش.م.م

يعلـن هيثم بن عبداللـه بن �صليمان الوهيبي ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة �صموخ �صجة �صوجب 

�ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٨٦٢٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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�سالح بن را�سد بن م�سلم الرا�سبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االحتاد للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شالح بن را�شد بن م�شلم الرا�شبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة دار االحتاد للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٨٠٧٦٩٨٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار جنوب ال�سرقية احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلـن �شالح بن را�شد بن م�شلم الرا�شبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأنوار جنوب ال�شرقية 

 ،١٢٢١١٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة - تو�شية،  احلديثة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق الكناري للتجارة - تو�سية

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حدائق الكناري 

للتجارة -تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٠٧١١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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