ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1431

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  25رجـ ـ ـ ــب 1443هـ

املواف ــق  27فرباي ـ ــر 2022م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة العــدل وال�شـــ�ؤون القانونيـــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/16صـادر فــي  2022/٢/١٧بتخويل �صفة ال�ضبطية
الق�ضائيـة لبعــ�ض موظفــي وزارة العــدل وال�ش�ؤون
القانونيـة.
وزارة العمــــــــــل
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٩٧صـادر فــي  2022/٢/٢٤ب�إ�صدار منوذج عقد �شغل
الوظائف الدائمة للعمانيني.
هيئــة تنظيــم االت�صــاالت
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/51صـادر فــي  2022/2/22ب�إ�صدار الئحة تنظيم
انقطاع خدمات االت�صاالت.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
ا�ست ــدراك.
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�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الرواحي ال�شاملة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج العمدة لال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمز الأخوة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن �سعيد احلو�سني و�شريكه للتجارة -
ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صمم لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامي بن �سليمان الدغي�شي و�شريكه للتجارة -
ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سامة ونبيل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شعلة العربية الوطنية للتجارة -
تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العن�صر الأول �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبوعلي احلربي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعــالن عن بــدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركـ ــة خريات منح اخل�ضراء للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيتانيوم للإن�شاءات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سهيل حجريان املرهون و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء بغداد العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثمارنا �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدرو�سي انفرا�سرتاتري لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار الذكية لل�شحن �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربج الأبي�ض للخدمات الهند�سية وامليكانيكية
�ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بو�شر ملقاوالت البناء �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل الطور احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زان للت�صميم والإنتاج الفني �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ح�سون للتجارة �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي مالحة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية122 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة املختارة �ش.م.م.
122
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجال لأنظمة املعلومات �ش.م.م.
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال عمان للتربيد �ش.م.م.
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع العربي والعمد �ش.م.م.
124
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزارع الع�صرية �ش.م.م.
124
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق املرام  -ت�ضامنية.
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم الهيال للتجارة  -ت�ضامنية.
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن حم�سن مبارك رعفيت و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
126
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �سرى احلديثة و�شريكه �ش.م.م126 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق البداية  -تو�صية.
127
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الطموح املتحدة �ش.م.م.
127
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سدا�سية الهند�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م128 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركات اخلليج املتحدة �ش.م.م.
128
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�سني الكازروين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية129 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة للأعمال الدولية �ش.م.م.
129
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريكو للت�سويق املحدودة �ش.م.م.
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سر املهنة للتجارة �ش.م.م.
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال البحرية للتجارة  -ت�ضامنية.
١٣1
�إع ــالن عن ب ــدء �أعم ــال الت�صفـيـ ــة ل�شرك ـ ــة املعامل الدولية للإن�شاءات �ش.م.م.
131
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النمالن املتحدة �ش.م.م.
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت التاجر العاملية �ش.م.م.
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إديوتك ال�شرق الأو�سط و�شركاه �ش.م.م133 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماليني الدولية للتجارة �ش.م.م.
133
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة الذهبية للأعمال والتنمية �ش.م.م134 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرو�ضة الف�ضية -ت�ضامنية.
134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجل�سر املا�سي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية135 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الداخلية لأنظمة الري احلديثة �ش.م.م135 .

رقم
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمناء العربية للتجارة  -تو�صية.
136
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االتكال املتحدة �ش.م.م.
136
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق احلويل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية137 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع احلويل املميز للتجارة  -تو�صية.
137
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواحل دجلة للتجارة �ش.م.م.
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النيل احلديثة للتجارة �ش.م.م.
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمم ال�شمال احلديثة �ش.م.م.
139
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صابر و�سعود ل�صيد الأ�سماك �ش.م.م.
139
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج اخلري للتجارة  -ت�ضامنية.
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثروات العهد الزاهر �ش.م.م.
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط لأنابيب ال�صلب اخلا�صة �ش.م.م141 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار ل�صناعات الأ�سالك والكابالت �ش.م.م141 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أيام مطرح للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول �ضنك الذهبية  -ت�ضامنية.
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتميز للتطوير ال�شامل �ش.م.م.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نظرة املعرفة للتطوير �ش.م.م.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الطبي املتطور �ش.م.م.
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امرباطور ال�سويق  -ت�ضامنية.
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق احلياة للتجارة  -ت�ضامنية.
145
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جرنا�س الباطنة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية145 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة ال�صدفة البي�ضاء �ش.م.م.
146
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن عيون و�شركاه �ش.م.م.
146
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للنفط والغاز �ش.م.م.
146
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العميد للطاقة �ش.م.م.
146
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنابيب هرمز �ش.م.م.
147
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر �شرق الأو�سط للتجارة  -ت�ضامنية147 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة احل�ضارة  -ت�ضامنية.
147
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو ميوجن العربية �ش.م.م.
147
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�سر �سامل لبخيت فا�ضل و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية.
148
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صاللة للنقل واملقاوالت  -تو�صية148 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزيرة للخدمات الزراعية والبيطرية �ش.م.م148 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مو�سم الرخاء العربية �ش.م.م.
148
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور العني �ش.م.م.
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألوان الثالثية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م149 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سدير املتحدة �ش.م.م.
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق للدرا�سـ ــات االقت�صـ ــادية وتدقيـ ــق
احل�سابات  -ت�ضامنية.
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املناهل للأعمال الفنية واملقاوالت �ش.م.م150 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الإبداع اخلليجي �ش.م.م.
150
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزارع الرباري �ش.م.م.
150
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سائط للخدمات املالحية واللوج�ستية �ش.م.م150 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إكليل ال�سيب الذهبي للمقاوالت �ش.م.م151 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مغ�سلة مزون  -ت�ضامنية.
151
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صناعات العربية لتقنية الطاقة �ش.م.م151 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن حماد بن حمد القطيطي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
151
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دلتا لال�ستثمار �ش.م.م.
152
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تادر�س العاملية �ش.م.م.
152
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تادر�س لل�شحن والنقل واملعدات �ش.م.م152 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري اخلو�ض �ش.م.م.
152
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سيلة العربية للتجارة العامة �ش.م.م153 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة طروادة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
153
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضفاف ال�شرق للتجارة �ش.م.م.
153
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن را�شد بن حارب الغيثي وولده
للتجارة  -تو�صية.
153
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد فلج القبائل الذهبية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
154
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الفلج املميزة للتجارة �ش.م.م.
154
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الأحمر للمقاوالت �ش.م.م.
154
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الأحالم للتجارة �ش.م.م.
154
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوحدة للأعمال اخل�شبية �ش.م.م.
155
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد الأخوة الذهبي الدولية �ش.م.م155 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوال�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م.
155
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمارات للزيوت (م�سقط) �ش.م.م.
155
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوخ اخلفايف �ش.م.م.
156
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلوهرة الالمعة للتجارة  -ت�ضامنية156 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع �صحار ال�شاملة للتجارة  -تو�صية156 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرمي بنت حمدان بن حمود الإ�سماعيلي
و�شركائها  -ت�ضامنية.
156
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوحدة لأعمال الأ�صباغ �ش.م.م.
157
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخر اخلليج للمرابط �ش.م.م.
157
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغروب املتحدة  -ت�ضامنية.
157
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع واحة �شمال ال�سودان لتنظيف
املباين �ش.م.م.
158
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي ال�سويق احلديثة  -ت�ضامنية.
158
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي اخل�ضراوين للتجارة  -ت�ضامنية158 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل اخل�ضراوين الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية159 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطيف اجلمركي �ش.م.م.
159
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عهد جمان الذهبي �ش.م.م.
159

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة العـدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
قــرار وزاري
رقم ٢٠٢٢/١٦
بتخويـل �صفـة ال�ضبطية الق�ضائيـة
لبعــ�ض موظفــي وزارة العــدل وال�ش�ؤون القانونيـة
ا�ستنادا �إل ــى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/97
و�إلى قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2016/30
و�إلى املر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2020/88بدم ــج وزارة العــدل ووزارة ال�ش ـ�ؤون القانونيـ ـ ــة
فـي وزارة واحـدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونـية وحتديـد اخت�صا�صاتهــا واعتمـاد
هيكلها التنظيمي،
و�إلــى الئحـ ــة الرقابـ ــة علـ ــى املحامـ ــني ومكاتـ ــب املحام ــاة وال�شركـ ـ ــات املدنيـ ــة للمحام ـ ــاة
ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2021/25
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يخول �شاغلو الوظائف الواردة فـي اجلدول املرفـق فـي وزارة العدل وال�ش ـ�ؤون القانونيـة
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام قانون مكافحة غ�سل الأمـوال ومتويل الإرهاب
بالن�سبة للمحامني ومكاتب املحاماة وال�شركات املدنية للمحاماة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ١٥ :مـن رجـــــــــــــــــــــب ١٤٤٣هـ
املـوافــــق ١٧ :مـن فبرايـــــــــــــــــر ٢٠٢٢م
د .عبداللـه بن محمد بن �سعيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ـ ــدل وال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون القانونيـ ـ ـ ـ ـ ــة
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اجلــــدول املرفــــق
بالقرار الوزاري رقم 2022/١٦
بتخويـل �صفـة ال�ضبطية الق�ضائيـة
لبعــ�ض موظفــي وزارة العــدل وال�ش�ؤون القانونيـة
م

الوظيفـــــــة

1

مدير دائرة ال�ش�ؤون الق�ضائية

2

مدير م�ساعد دائرة ال�ش�ؤون الق�ضائية

3

مدير دائرة �ش�ؤون املحامني

4

مدير م�ساعد دائرة �ش�ؤون املحامني

5

رئي�س ق�سم التفتي�ش واجلزاءات

6

رئي�س ق�سم الق�ضايا والتظلمات

7

�أخ�صائي تفتي�ش فـي ق�سم التفتي�ش واجلزاءات

8

رئي�س ق�سم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

٩

�أخ�صائي مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

١٠

�أخ�صائي تفتي�ش فـي ق�سم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
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وزارة العمـــل
قـرار وزاري
رقـــم 2022/97
ب�إ�صدار منوذج عقد �شغل الوظائف الدائمة للعمانيني
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/٨٩ب�إن�شــاء وزارة العمــل وحتدي ــد اخت�صا�صاته ــا
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يكون �شغل العمانيني للوظائف الدائمة بعقود فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها
من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ،وفقا لنموذج العقد املرفق.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 22 :من رجــــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق 24 :من فبرايــــــــــر ٢٠٢٢م
د .حماد بن �سعيد بن علي باعوين
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر العمـ ـ ـ ـ ـ ــل
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منوذج عقد توظيف العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة
�إنه فـي يوم                                  :املوافق/    /     :
مت االتفاق بني:
وزارة  .........................................................نيابــة عـن حكومـة �سلطنة عمان
) طرف �أول)
وميثلها ................................................................
(طرف ثان)
وبني ...................................................................
على ما ي�أتي:
بنـ ــد ( :)1تعيني الطرف الثاين فـي وظيفة  ....................معادلة للدرجة ...........
براتب كامل قدره  .....................ريال ي�صرف فـي نهاية كل �شهر ميالدي،
مف�صال على النحو الآتي:
الرات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب:
بدل ال�سكـن:
بدل الكهرباء:
ب ـ ـ ــدل املـ ـ ــاء:
بدل الهاتف:
بدل االنتقال:
بدل طبيعة عمل (�إن وجد):
عالوة غالء املعي�شة:
بنـ ــد ( :)2يبد أ� هذا العقد من       / /م ،وملدة  .................ما مل ينته قبل ذلك
لأي �سبب من الأ�سباب الواردة فـي النظام الوظيفـي الذي يخ�ضع له الطرف
الثاين.
بنـ ــد (� :)3إذا لــم يخط ــر �أح ــد الطرفـني الطرف الآخر بعدم رغبته فـي متديد هذا العقد
قبل انتهائه ب ـ (� )2شهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة ...........
�أخرى.
-12-
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بنـ ــد ( :)4يجوز لكل من الطرفـني �إنهاء هذا العقد قبل نهاية ال�سنة التعاقدية بغري �إبداء
الأ�سباب ب�شرط �إخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مبدة ال تقل عن ()3
ثالثة �أ�شهر يبقى خاللها الطرف الثاين فـي اخلدمة.
وللطرف الأول التنازل عن احلق فـي ا�ستمــرار الطــرف الثانــي فـي العمل بعد
الإخطار �أو فـي ا�ستمراره حتى نهاية كامل املــدة امل�ش ــار �إليها � -إذا ا�ستدع ــت
الظروف ذلك � -شريطة �أال يتعار�ض ذلك مع م�صلحة العمل ،على �أن حت�سب
هذه املدة كاملة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية للطرف الثاين.
بنـ ــد ( :)5ي�ستحق الطرف الثاين عالوة دورية فـي �أول يناير من كل عام بالفئة املقررة
للدرجة املعادلة ملخ�ص�صاته املالية� ،شريطة �أن تكون قد م�ضت (� )6ستة �أ�شهر
على الأقل من تاريخ التعاقد معه.
ويحرم من العالوة الدورية من قدم عنه تقرير �أداء وظيفـي مبرتبة "�ضعيف"
فـي ال�سنة التالية لتلك املقدم عنها التقرير.
بنـ ــد ( : )6ي�ستحق الطرف الثاين �إجازة اعتيادية بالراتب املحدد وفقا للبند ( )1من هذا
العقد ،وللمدد املحددة وفقا للنظام الوظيفـي الذي يخ�ضع له.
بنـ ــد ( : )7ي�ستحق الطرف الثاين بدل ال�سفر ملهمة ر�سمية داخل �سلطنة عمان �أو خارجها،
وتذاكر ال�سفر فـي حالة تكليفه بالفئات وفـي احلدود املبينة فـي النظام الوظيفـي
الذي يخ�ضع له.
بنـ ــد ( :)8ي�ستحق الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة عن مدة تعاقده حت�سب وفقا
للنظام الوظيفـي الذي يخ�ضع له.
بنـ ــد ( :)9يخ�ضع الطرف الثاين لأحكام قانون معا�شات ومكاف�آت ما بعد اخلدمة ملوظفـي
احلكومــة العمانيــني ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم � ،86/26أو �أي قانـ ــون
�أو نظام �آخر يخ�ضع له.
بنـ ــد (� :)10إذا �أنهي العقد من قبل �أي من طرفـيــه ،واقت�ض ــت الظ ــروف ع ــدم ا�ستمــرار
الطرف الثاين فـي العمل للمدة املن�صو�ص عليها فـي البند ( )4من هذا العقد،
تتم ت�سوية احلقوق املالية للطرف الثاين ،على النحو الآتي:
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أ� � -إذا تنازل الطرف الأول عن التم�سك با�ستمرار الطرف الثاين فـي العمل
حتى نهاية املدة امل�شار �إليها ،ح�سبت هذه املدة �ضمن مدة اخلدمة
الفعلية للطرف الثاين ويتقا�ضى الطرف الثاين  -وفقــا لذل ــك  -جمي ــع
م�ستحقاته املالية عنها مبا فـي ذلك منحة نهاية اخلدمة امل�ستحقة وفقا
للبند ( )8من هذا العقد.
ب � -إذا مل يتنازل الطرف الأول عن احلق فـي ا�ستمرار املوظف فـي العمل حتى
نهاية املدة امل�شار �إليها مل حت�سب املدة املذكورة �ضمن مدة اخلدمة الفعلية
للطرف الثاين ،ويتقا�ضى الطرف الثاين  -وفقا لذلك  -م�ستحقات ــه
املاليــة حتــى تاريخ �آخر يوم با�شر فـيه العمل مبا فـي ذلك منحة نهايــة
اخلدمة امل�ستحقة وفقا للبند ( )8من هذا العقد.
بند ( :)11فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد ،يخ�ضع الطرف الثاين فـي �أثناء مدة �سريان
العقد لأحكام �أي قانون �أو نظام وظيفـي �آخر يخ�ضع له ،وما تقرره احلكومة
من وقت لآخر فـي �ش�أن املوظفـني ب�صفة عامة ،وله كافة احلقوق وعليه جميع
الواجبات املن�صو�ص عليها فـيها.
    توقيع الطرف الثاين
....................

توقيع الطرف الأول             
....................
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هيئــة تنظيــم االت�صــاالت
قـــرار
رقــم 2022/51
ب�إ�صدار الئحة تنظيم انقطاع خدمات االت�صاالت
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم ،2008/144
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم انقطاع خدمات االت�صاالت ،ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 20 :مـن رجـــــــــــــــــــــب ١٤٤٣هـ
املـوافــــق 22 :مـن فبرايـــــــــــــــــر ٢٠٢٢م
نا�صـــــــر بـن خميـــــــ�س اجل�شمــــــي
رئي�س جمـل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت
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الئحة تنظيم انقطاع خدمات االت�صاالت
الف�صــل الأول
تعريــفات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم االت�صاالت ،والئحته التنفـيذية ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية
املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
انقطاع الخدمة:
توقف خدمات االت�صاالت مما ينتج عنه عدم مقدرة املنتفعني على احل�صول على خدمة
ال�صوت� ،أو البيانات ،وقد يكون هذا االنقطاع خمططا له م�سبقا من قبل املرخ�ص له ،وقد
يحدث دون تخطيط م�سبق.
انقطاع الخدمة المخطط له:
توقف خدمات االت�صاالت نتيجة لن�شاط متعلق بت�شغيل و�صيانة ال�شبكة ،واملخطط له
م�سبقا من قبل املرخ�ص له.
انقطاع الخدمة غير المخطط له:
توقف خدمات االت�صاالت ب�صورة مفاجئة دون تخطيط م�سبق من املرخ�ص له.
املــادة ( ) 2
ي�صنف انقطاع اخلدمة �سواء املخطط له� ،أو غري املخطط له ،وفقا للم�ستويات الآتية:
�أ  -امل�ستوى الأول :توقف خدمات االت�صاالت ،الذي ي�ؤدي �إلى عدم توفر خدمات
ال�صوت� ،أو البيانات ،لأقل من ( )%1واحد فـي املائة من املنتفعني� ،أو فقد حركة
االت�صاالت بن�سبة تقل عن ( )%1واحد فـي املائة.
ب  -امل�ستوى الثاين :توقف خدمات االت�صاالت ،الذي ي�ؤدي �إلى عدم توفر خدمات
ال�صوت� ،أو البيانات �إلى ن�سبة ترتاوح بني ( )%1واحد فـي املائة و�أقل من ()%5
خم�سة فـي املائة من املنتفعني� ،أو فقد حركة االت�صاالت بن�سبة ترتاوح بني ()%1
واحد فـي املائة و�أقل من ( )%5خم�سة فـي املائة.
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ج  -امل�ستوى الثالث :توقف خدمات االت�صاالت ،الذي ي�ؤدي �إلى عدم توفر خدمات
ال�صوت� ،أو البيانات �إلى ن�سبة ترتاوح بني ( )%5خم�سة فـي املائة و�أقل من ()%25
خم�سة وع�شرين فـي املائة من املنتفعني� ،أو فقد حركة االت�صاالت بن�سبة ترتاوح
بني ( )%5خم�سة فـي املائة و�أقل من ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة.
د  -امل�ستوى الرابع :توقف خدمات االت�صاالت ،الذي ي�ؤدي �إلى عدم توفر خدمات
ال�صوت� ،أو البيانات� ،إلى ن�سبة ترتاوح بني ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة و�أقل
من ( )%75خم�سة و�سبعني فـي املائة من املنتفعني� ،أو فقد حركة االت�صاالت بن�سبة
ترتاوح بني ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة و�أقل من ( )%75خم�سة و�سبعني فـي
املائة.
هـ  -امل�ستوى اخلام�س :توقف خدمات االت�صاالت الذي ي�ؤدي �إلى عدم توفر خدمة
ال�صوت� ،أو البيانات �إلى ما ن�سبته ( )%75خم�سة و�سبعون فـي املائة �أو �أكرث من
املنتفعني� ،أو فقد حركة االت�صاالت بن�سبة ( )%75خم�سة و�سبعني فـي املائة �أو �أكرث،
�أو عزل حمافظة� ،أو منطقة جغرافـية وا�سعة.
الف�صــل الثانـــي
التزامات املرخ�ص له
املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بالآتي:
�أ  -فح�ص �أداء العنا�صر املهمة فـي �شبكة االت�صاالت مبا ال يقل عن مرة واحدة كل �سنة
كاملقا�سم ،وو�صالت الإر�سال الرئي�سية ،وقواعد البيانات الأ�سا�سية ,وذلك ل�ضمان
جاهزية التدابري اخلا�صة بهذه العنا�صر ،والو�صالت البديلة ،و�إعادة توجيه حركة
االت�صاالت ،وقيا�س فعالية خطط الطوارئ ،على �أن يتم �إخطار الهيئة مقدما
بنطاق هذه الفحو�صات ،وموافاتها بتقرير مف�صل بعد االنتهاء من ذلك.
ب  -تنفـيذ �إجراءات ،ونظم �إدارة �شبكة االت�صاالت ،وتطويرها ،وتطبيق التدابري الفنية
والتنظيمية التي تقرها الهيئة.
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املــادة ( ) 4
يلتزم املرخ�ص له فـي حالة انقط ــاع اخلدم ــة املخطط له فـي عنا�ص ــر ال�شبك ــة الرئي�سيـ ــة
�أو تلك التي ت�ؤثر على منطقة جغرافـية وا�سعة نتيجة عملية رفع كفاءة برجميات ال�شبكة
�أو ترقية عدد كبري من عنا�صر ال�شبكة ،بالآتي:
أ�  -تنفـيذ انقطاع اخلدمة املخطط له فـي �أثناء فرتة انخفا�ض احلركة على ال�شبكة.
ب � -إخطار الهيئة ،واملنتفعني املت�أثرين بانقطاع اخلدمة بتاريخ وتفا�صيل االنقطاع
قبل ( )48ثمان و�أربعني �ساعة على الأقل من املوعد املحدد لالنقطاع.
ج  -موافاة الهيئة  -بعد �إعادة اخلدمة  -بتقرير مف�صل عن ت�أثري االنقطاع على �شبكة،
وخدمات االت�صاالت.
املــادة ( ) 5
ال يجوز للمرخ�ص له قطع اخلدمة �إذا �أبدت الهيئة حتفظها على املوعد املقرتح لذلك.
املــادة ( ) 6
يلتزم املرخ�ص له عند انقطاع اخلدمة غري املخطط له ،با�ستثناء حاالت الكوارث الطبيعية
�أو احلوادث اال�ستثنائية العامة الطارئة بالآتي:
�أ � -إخطار الهيئة باالنقطاع وفقا للنموذج املعد لذلك ،بناء على املعلومات الأولية
املتوفرة لديه ،وذلك خالل املدة الزمنية املحددة فـي امللحق (�أ) املرفق بهذه
الالئحة.
ب � -إعادة اخلدمة خالل الفرتة الزمنية املحددة فـي امللحق (ب) املرفق بهذه الالئحة.
ج  -موافاة الهيئة بتقرير مف�صل عن انقطاع اخلدمة ،وذلك فـي حاالت االنقطاع من
امل�ستوى الثالث� ،أو الرابع� ،أو اخلام�س مبينا فـيه �أ�سباب االنقطاع ،والإجراءات التي
اتخذها لإعادة اخلدمة.
د � -إخطار الهيئة بتعذر �إعادة اخلدمة �إذا مل يتمكن من �إعادتها خالل الفرتة الزمنية
املحددة لذلك ،وموافاتها بتقرير مو�ضحة فـيه الأ�سباب التي حالت دون �إعادة
اخلدمة.
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املــادة ( ) 7
يكون كل مرخ�ص له من الفئة الثانية م�س�ؤوال عن متطلبات الإخطار بانقطاع اخلدمة،
و�إعادتها �إذا كان االنقطاع حتت �سيطرته.
الف�صــل الثالـــث
�صالحيات الهيئة
املــادة ( ) 8
يجوز للهيئة عند انقطاع خدمات املرخ�ص له من امل�ستوى الثالث �أو الرابع �أو اخلام�س
�إجراء حتقيق م�ستقــل عن االنقطاع� ،ســواء �أكان ذلك بنف�سهــا �أم عن طــريق ال�ش ــركات
املتخ�ص�صة فـي هذا ال�ش�أن ،وذلك على نفقة املرخ�ص له.
وفـي جميع الأحوال يلتزم املرخ�ص له بتنفـيذ التوجيهات التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا
ال�ش�أن.
املــادة ( ) ٩
يجوز للهيئة عند خمالفة املرخ�ص له االلتزامات الواردة فـي هذه الالئحة ،توقيع �أي من
اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي قانون تنظيم االت�صاالت.
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امللحـــق (�أ)
الفرتة الزمنية لإخطار الهيئة فـي حالة انقطاع اخلدمة غري املخطط له
نوع االنقطاع

الفرتة الزمنية للإخطار

امل�ستوى الأول

وفقا للفرتة التي حتددها الهيئة فـي �ضوء كل حالة

امل�ستوى الثاين

خالل ( )8ثماين �ساعات من االنقطاع ،على �أن يتم
حتديث الإخطار كل ( )8ثـماين �ساعات �إلى �أن ينتهي االنقطاع

امل�ستوى الثالث

خالل ( )3ثالث �ساعات من االنقطاع ،على �أن يتم
حتديث الإخطار كل ( )3ثالث �ساعات �إلى �أن ينتهي االنقطاع

امل�ستوى الرابع

خالل �ساعة واحدة من االنقطاع،
على �أن يتم حتديث الإخطار كل �ساعة �إلى �أن ينتهي االنقطاع
خالل ( )30ثالثني دقيقة من االنقطاع،
على �أن يتم حتديث الإخطار كل �ساعة �إلى �أن ينتهي االنقطاع

امل�ستوى اخلام�س

امللحـــق (ب)
الفرتة الزمنية لإعادة اخلدمة فـي حالة االنقطاع غري املخطط له
نوع االنقطاع
امل�ستوى الأول

الفرتة الزمنية لإعادة اخلدمة
خالل فرتة معقولة فـي �ضوء كل حالة

امل�ستوى الثاين

ال تتجاوز (� )24أربعا وع�شرين �ساعة

امل�ستوى الثالث

ال تتجاوز ( )8ثـماين �ساعات

امل�ستوى الرابع

ال تتجاوز (� )4أربع �ساعات

امل�ستوى اخلام�س

ال تتجاوز �ساعة واحدة
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وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويـج اال�ستثمـار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم119485 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم بيت الأطايب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 801:ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/5/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152100 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (تقدمي املاكوالت وامل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الأعمدة الثابتة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 662 :ر.ب� ,١٣٢:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/١/٢٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130048 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شحن والتفريغ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنة باب اخلري للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 74 :ر.ب 112 :بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130655 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة البخور والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�سام اخلدمات الذهبية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط ،العامرات� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143395 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي م�شروبات وع�صائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن ماجد الظاهري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/15 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144021 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طاجني (طبق مغربي حم�ضر يعتمد على اللحم �أو ال�سمك �أو اخل�ضار) ,التيمبه هو منتج
م�صنوع من فول ال�صويا املخمر له رائحة ترابية� ,ساتيه (طبق جنوب �شرق �آ�سيا من اللحم
امل�شوي على �سيخ) ,اخل�ضراوات املح�ضرة ,الفواكه املح�ضرة ,راتاتوي (طبق فرن�سي ريفـي
مكون من جمموعة خ�ضار) ,حلم البط املكبو�س ,نقانق �سجق ,بودينغ �أبي�ض (نوع من
احللوى) ,ح�ساء الفا�صولياء البي�ضاء مع اللحم ,طبق �ألزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه
ال�سجق والبطاطا ,فطائر البطاطا املب�شورة ,العجة ,لفائف امللفوف املح�شوة باللحم,
مركزات تعتمد على اخل�ضار للطهي ,مركزات تعتمد على الفواكه للطهي ,عجائن للخبز
تعتمد على اخل�ضار ,غذاء هالمي ي�ستخدم فـي عملية الطهي ,الرخويات غري احلية,
جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات ,اجلنب املنزيل ,م�شروبات تعتمد على حم�ض
اللبنيك ,الزهور املجففة ال�صاحلة للأكل ,الزجنبيل املتبلور (املطبوخ بال�سكر) ,الزجنبيل
املحفوظ ,الزجنبيل املكبو�س �أو املخلل ,زالل بي�ض للطعام ,خال�صات طحالب للطعام,
جيالتني هالم ,للطعام ,دهون �صاحلة للأكل� ,سمك الأن�شوفة غري احلي ,زبدة الفول
ال�سوداين ,زبدة ,زبدة لب ال�شوكوالته ,زبدة جوز الهند ,كرمية الزبدة ,زالل بي�ض ,مهلبية
�سوداء ,مرق ,م�ستح�ضرات لإعداد مرق اللحم ,كافـيار ,فواكه حمفوظة ,حلوم مطبوخة,
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رقائق بطاطا مقلية ,خملل امللفوف ,جوز هند جمفف ,زيت لفت للطعام ,مركزات املرق,
مربيات ,فواكه جممدة� ,شوربات ,زبيب ,خيار خملل ,خ�ضراوات حمفوظة ,خ�ضراوات
مطبوخة ,خ�ضراوات جمففة ,زيوت للطعام ,ق�شدة منتجات البان ,جبنة ,فواكه مثلجة,
كروكيت ,ق�شريات غري حية ,متور ,حليب ,جراد البحر غري حي� ,شرائح �سمك طرية فـيليه,
انفحة خمرية اللنب من غ�شاء معدة العجل ,فواكه مطبوخة ,هالم جلي ,الفواكه ,لب
فواكه ,حلوم� ,سمك غري حي ,جلي هالم ,للطعام ,هالم حلوم ,حلوم ال�صيد ميتة ,مربى
زجنبيل ,فول �صويا حمفوظ للطعام ,مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة لالكل ,خماليط
حتتوي على دهن ل�شرائح اخلبز� ,سمك ف�سيخ� ,سرطانات بحرية غري حية ,زيت ذرة للطعام,
زيت لب النخيل للطعام ,زيت �سم�سم ,حمار غري حي ,غراء ال�سمك للطعام ,حلم فخد
اخلنزير املقدد جنبون� ,صفار بي�ض ,لنب رائب ,م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات ,ع�صري
خ�ضراوات للطبخ ,خال�صات حلوم ,كفـري م�شروب من احلليب ,كومي�س م�شروب من
احلليب ,م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ,لنب خمي�ض ,منتجات احلليب,
جراد البحر ال�شائك غري حي ,حلم خنزير مملح ,عد�س حمفوظ� ,سمن نباتي ,مربى
فواكه ,نخاع عظم احليوانات للطعام� ,أ�سماك ق�شرية غري حية ,بلح البحر غري احلي,
زيت نخيل للطعام ,مك�سرات حم�ضرة ,بي�ض ,بي�ض م�سحوق ,عجينة حلم الكبد ,ب�صل
حمفوظ ,زيتون حمفوظ ,زيت زيتون للطعام ,زيت عظام معد لالكل ,بكتني لأغرا�ض
الطهي ,خملالت ,بازالء حمفوظة� ,سجق ,حلوم مملحة ,م�ستح�ضرات لإعداد ال�شوربة,
معجون بندورة� ,سلطات خ�ضراوات ,دهن خنزير� ,سلطات فواكه� ,سردين� ,سلمون ,دهن
ما�شية للطعام� ,سمك تونا ,ع�صري بندورة للطبخ ,زيت دوار ال�شم�س للطعام ,كرو�ش معدة,
كم�أة حمفوظة ,حلوم دواجن غري حية ,ق�شور فواكه� ,أمالح جينيه لأغرا�ض الطهي,
لوز مطحون ,فول �سوداين حم�ضر ,فطور حمفوظة ,دهن جوز الهند ,زيت جوز الهند
للطعام ,بقول حمفوظة ,حلم الكبد ,منتجات غذائية من ال�سمك ,رقائق فواكه ,حلزون
�صدفـي غري حي ,فواكه حمفوظة فـي الكحول ,غبار طلع معد كمادة غذائية ,قريد�س
غري حي� ,سمك حمفوظ ,حلوم حمفوظة ,جمربي غري حي ,بي�ض احللزون لال�ستهالك,
توفو فول �صويا خممر ,ق�شدة خمفوقة ,حلم خنزير ,بي�ض �صالح لالكل� ,سمك معلب,
دقيق �سمك لال�ستهالك الب�شري ,فواكه معلبة ,حلوم معلبة ,فطائر بطاطا مقلية� ,سمك
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مملح ,خيار البحر غري احلي� ,شرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�شري ,خ�ضراوات معلبة,
عجينة �سجق ,رقائق بطاطا ,هري�س تفاح ,توت بري مطبوخ بال�سكر ,طحينة عجينة بذور
ال�سم�سم ,حم�ص معجونة احلم�ص� ,سبهوان حمفوظ ,اطعمة خفـيفة ا�سا�سها الفواكه,
روب اللنب ,اطعمة خ�ضار خممرة كم�شي ,لنب �صويا ,حليب خمفوق� ,أجفار فلفل حمفوظ,
بذور عباد ال�شم�س املح�ضرة ,مو�س (�سمك � ,)--شراب البي�ض غري الكحويل ,مو�س من
اخل�ضراوات ,تفريخ الأ�سماك املح�ضرة ,بذور حم�ضرة� ,ألوة فـريا املعد لال�ستهالك
الب�شري ,ثوم (حمفوظ  ,)--حليب زاليل ,زيت بذر الكتان معد للأكل ,رقائق البطاطا
قليلة الد�سم ,لي�ستني لأغرا�ض الطهي ,خمائر (احلليب  )--لأغرا�ض الطهي ,خ�شاف,
حليب مركز� ,سميتانا ق�شدة حمم�ضة ,ريازنكا حليب خمتمر مطهو ,برو�ستكفا�شا حليب
حمم�ض ,مركز طماطم ,عجينة كو�سى ,عجينة باذجنان ,لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال
املطبخي ,لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي ,لنب الأرز ,خر�شوف م�صرب ,حت�ضريات من
الفواكه املعاجلة ,حليب جمفف ,ياكيتوري ,بولغوجي طبق كوري من حلم البقر ,مك�سرات
م�سكرة ,مك�سرات منكهة ,بندق معالج ,توت ،حمفوظ ,غواكامويل هري�س �أفوكادو ,حلقات
الب�صل ,فالفل ,ع�صري ليمون لال�ستعمال املطبخي ,حلم جمفد ,حليب ال�شوفان ,كرمي
�أ�سا�سه خ�ضراوات ,خ�ضراوات جمفدة ,زيت بكر ممتاز� ,إ�سكامول يرقات منل حم�ضرة
�صاحلة للأكل ,ح�شرات غري حية �صاحلة للأكل ,ذرة حلوة غري معاجلة ,معجون �أ�سا�سه
مك�سرات ,فطائر �أ�سا�سها بطاطا ,نقانق للهوت دوغ ,نقانق للكورن دوغ ,زيت فول ال�صويا
للطعام ,بدائل احلليب ,حليب اللوز ,حليب الفول ال�سوداين ,حليب جوز الهند ,حليب جوز
الهند لال�ستعمال املطبخي ,م�شروبات �أ�سا�سها حليب جوز الهند ,حليب الأرز لال�ستعمال
املطبخي ,م�شروبات �أ�سا�سها حليب اللوز ,م�شروبات �أ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين� ,أكيا�س
جلدية �أنبوبية ل�صنع ال�سجق ,كليبفـي�ش �سمك القد اململح واملجفف ,فطائر جنب القري�ش
املقلية ,معجون ع�صري الفواكه ,يوبا ق�شور جبنة التوفو� ,أقرا�ص فول ال�صويا� ,أقرا�ص
جبنة التوفو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو طه ويا�سني للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  245:ر.ب � ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148358 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال (الإعالن و�إدارة الأعمال والوظائف املكتبية) ,ا�ستف�سارات عن
الأعمال (الإعالن و�إدارة الأعمال والوظائف املكتبية) ,ل�صق الإعالنات (الإعالن و�إدارة
الأعمال والوظائف املكتبية) ,ن�شر مواد الدعاية والإعالن (الإعالن و�إدارة الأعمال
والوظائف املكتبية) ,ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني (الإعالن و�إدارة الأعمال والوظائف
املكتبية) ,ا�ست�شارات �إدارة الأعمال (الإعالن و�إدارة الأعمال والوظائف املكتبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انربا�سو غاندميارينب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 28/209 :غاندجي ا�سرتيت -
 3تامل جنر (دبلو دي  )50ايرود  -رمز بريد  - 638002تاميل نادو  -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الفخامة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 871 :ر.ب315 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148359 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي (النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للب�ضائع وترتيب ال�سفر) ,تغليف
ال�سلع (النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للب�ضائع وترتيب ال�سفر) ,التخزين (النقل
والتعبئة والتغليف والتخزين للب�ضائع وترتيب ال�سفر) ,ترتيب الرحالت ال�سياحية
(النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للب�ضائع وترتيب ال�سفر) ,تغليف الب�ضائع (النقل
والتعبئة والتغليف والتخزين للب�ضائع وترتيب ال�سفر) ,خدمات التعبئة (النقل والتعبئة
والتغليف والتخزين للب�ضائع وترتيب ال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انربا�سو غاندميارينب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 28/209 :غاندجي ا�سرتيت 3 -تامل جنر (دبلو دي  )50ايرود  -رمز
بريد  - 638002تاميل نادو  -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الفخامة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 871 :ر.ب315 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149329 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مربيات (اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض
واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل) ,مربى فواكه (اللحوم
والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات
احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل) ,حلوم ال�صيد ميتة( ,اللحوم والأ�سماك وحلوم
الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة ،هالم
(جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
والدهون ال�صاحلة للأكل) ,حلوم دواجن غري حية (اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن
وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي)
ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والدهون
ال�صاحلة للأكل) ,حلوم حمفوظة (اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات
اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه
مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قطر الدولية للت�سويق ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املرقاب اجلديد ،منطقة � ،39شارع  ،808بناية  47الدوحة  -قطر,
�ص.ب ،8542 :الطابق  ,3قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/15 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الفخامة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 871 :ر.ب315 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149330 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات
(التوابل) ،البهارات ،الثلج) ,ثلج طبيعي �أو �صناعي (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة
اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز
والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق
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اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج) ,م�شروبات ا�سا�سها
الكاكاو (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات
(التوابل) ،البهارات ،الثلج) ,مكعبات ثلج (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية،
الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر
واحللويات ،احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز،
امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج) ,كرات معجنات مملوءة
بالكرمية املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة ال�شوكوالتة �أو غريها( .القهوة وال�شاي
والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود،
اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قطر الدولية للت�سويق ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املرقاب اجلديد ،منطقة � ،39شارع  ،808بناية  47الدوحة  -قطر,
�ص.ب ،8542 :الطابق  ,3قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/15 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الفخامة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 871 :ر.ب315 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150166 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,حجز النزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27043 :ال�صفاة ر.ب ،13131 :دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/17 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150265 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جواد �سلطان للمطاعم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/21 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150431 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فر�شات للوالدة ,م�شابك جراحية� ,إبر لغايات طبية ,ابرللخياطة اجلراحية ,ق�ساطر,
�أنابيب راديوم لغايات طبية ,جفنات ق�صعات ,لغايات طبية� ,سكاكني لأغرا�ض جراحية,
م�شارط ,مبا�صق لغايات الطبية� ,إبر حقن اجل�سم بال�سوائل ,حا�ضنات لغايات طبية,
�أنابيب ت�صريف لغايات طبية� ,إبر حقن ,حماقن لغايات طبية� ,أجهزة و�أدوات طبية ,مواد
للخياطة اجلراحية� ,أجهزة تبخري لغايات طبية� ,أجهزة ت�شخي�ص لغايات طبية� ,أ�ساور
لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اوراجن �سرتيت ويلمنغتون ,نيو كا�سل كونتى ديالوير �ص.ب:
 19801ر.ب ,1209 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/25 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة :رقم الأولوية - MU/M/2021/35055 :تاريخ الأولوية- 2021/11/24:
بلد الأولوية) MR :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150434 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث البيولوجية ,حتميل برامج حا�سوبية ,ا�ستمطار ال�سحب ,حتويل برامج وبيانات
احلا�سوب بخالف التحويل املادي ,ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ,الربجميات
كخدمات  ,SaaSاال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ,البحث العلمي ,احلو�سبة ال�سحابية,
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ,خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا
احلا�سوب� ,أبحاث علمية وتكنولوجية فـي جمال الكوارث الطبيعية� ,أبحاث طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اوراجن �سرتيت ويلمنغتون ,نيو كا�سل كونتى ديالوير� ،ص.ب:
 19801ر.ب ,1209 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/25 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة :رقم الأولوية - MU/M/2021/35055 :تاريخ الأولوية- 2021/11/24 :
بلد الأولوية) MR :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150435 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرعاية ال�صحية ,خدمات العيادات الطبية ,امل�ساعدة الطبية ,الن�صائح ال�صيدالنية,
ت�أجري مرافق �صحية ,خدمات التطبيب عن بعد ,خدمات العالج ,ت�أجري املعدات الطبية,
خدمات مراكز ال�صحة ,ا�ست�شارة �صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اوراجن �سرتيت ويلمنغتون ,نيو كا�سل كونتى ديالوير �ص.ب:
 19801ر.ب ,1209 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/11/25 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة :رقم الأولوية - MU/M/2021/35055 :تاريخ الأولوية- 2021/11/24 :
بلد الأولوية) MR :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150551 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة للأكل ,فواكه حمفوظة ,حلوم مطبوخة ,حليب ,فواكه مطبوخة ,حلوم,
�سمك غري حي ,حلوم ال�صيد ميتة ,زيت ذرة للطعام ,بي�ض ,خ�ضراوات حمفوظة,
خ�ضراوات جمففة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكبو�س للتجارة وال�صناعة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منطق ــة املوقـ ــر ال�صناعي ــة ,عمان  -الأردن� ،ص.ب ,851545:عمان
ر.ب ,11185 :الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2:
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150554 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار ,جذوع �أ�شجار ,خ�ضراوات طازجة ,زهور طبيعية ,زهور جمففة للتزيني ,فواكه
طازجة� ,أع�شاب طازجة� ,شعري� ,أ�سماك حية ,دواجن حية ,بذور حبوب غري معاجلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكبو�س للتجارة وال�صناعة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منطق ــة املوقـ ــر ال�صناعي ــة ,عمان  -الأردن� ،ص.ب ,851545:عمان
ر.ب ,11185 :الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150555 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية ,م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ,م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات,
ع�صائر فواكه ,ا�شربة لتح�ضري امل�شروبات ,مياه �شرب م�شروبات ,مياه معدنية م�شروبات,
ماء معدين فوار ,مياه غازية ,م�شروبات الفواكه املجففة غري الكحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكبو�س للتجارة وال�صناعة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منطقة املوقر ال�صناعية� ,سلطنة عمان  -الأردن �ص.ب,851545:
�سلطنة عمان ,ر.ب  ,11185الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150557 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ,ا�ستف�سارات عن الأعمال� ,إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكبو�س للتجارة وال�صناعة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منطق ــة املوقـ ــر ال�صناعي ــة ,عمان  -الأردن� ،ص.ب ,851545:عمان
ر.ب ,11185 :الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150560 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ,خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكبو�س للتجارة وال�صناعة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منطق ــة املوقـ ــر ال�صناعي ــة ,عمان  -الأردن� ،ص.ب ,851545:عمان
ر.ب ,11185 :الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150623 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صمامات �أجزاء �آالت� ,صمامات مطقطقة �أجزاء �آالت ,م�ضخات �أجزاء �آالت �أو مكائن �أو
حمركات ,م�ضخات �آالت� ,صمامات �ضغط �أجزاء �آالت� ,أجهزة حفر عائمة �أو غري عائمة,
مفاتيح حتكم هيدرولية للآالت واملحركات واملكائن� ,آالت تكرير النفط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يانتاي جرييه �أويلفـيلد �سريفـي�سز غروب كو ،.ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب 5 .جرييه رود ،الي�شان دي�سرتيكت ،يانتاي� ،شاندونغ ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150978 :
فـي الفئة  13من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأ�سلحة واملواد احلربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالح بن خمي�س بن �سامل الكندي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية نزوى ر.ب� 1233 :ص.ب � ,611 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151069 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات احلمامات العامة للأغرا�ض ال�صحية ,خدمات احلمامات الرتكية ,خدمات
�صالونات التجميل ,خدمات العيادات الطبية ,خدمات ت�سريح ال�شعر ,الرعاية ال�صحية,
امل�ساج التدليك ,خدمات فنيي الب�صريات ,خدمات طب اال�سنان ,العناية باظافر اليدين,
الن�صائح ال�صيدالنية ,اجلراحة التقوميية ,زراعة ال�شعر ,الو�شم ,خدمات احلمامات
البخارية ,خدمات املنتجعات ال�صحية ,خدمات العالج ,خدمات مراكز ال�صحة ,خدمات
الطب التكميلي ,ا�ست�شارة �صحية� ,إزالة ال�شعر بال�شمع ,خدمات تقومي الأ�سنان ,ن�صائح
طبية للأفراد ذوي الإعاقة ,ثقب اجل�سد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيلريمي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :ايرالندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جوي�س هاو�س� 23/22 ،شارع هويل ،دبلن � ،2أيرلندا ,ايرالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151147 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س (املالب�س والأحذية و�أغطية الر�أ�س لال�ستخدام الب�شري) ,لبا�س القدم ,لوازم
القبعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنمة �سمرية للأزياء (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151148 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون (م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من املواد الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللخ
وال�صابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر
ومعاجني الأ�سنان) ,غ�سول لو�شن ,لل�شعر ,م�ستح�ضرات جتميل ,منظفات �أ�سنان ,زيوت
عطرية� ,صناعة عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  26ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب -هور العنز,
�ص.ب  ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة ,11370 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151149 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  26ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب -هور العنز,
�ص.ب  ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة ,11370 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151150 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كاكاو (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية والأرز والتابيوكا وال�ساغو والدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلوج وال�سكر والع�سل
والع�سل الأ�سود واخلمرية وم�سحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل وال�صل�صات
والتوابل واجلليد) ,قهوة ,م�ستح�ضرات احلبوب� ,شاي ,توابل ,حلويات ,بهارات ,دقيق
للطعام ,خل ,خمرية ,خبز ,ع�سل نحل ,خردل ,معجنات� ,أرز� ,ساغو ,تابيوكا ,بن ا�صطناعي,
م�سحوق خبازة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  26ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب -هور العنز,
�ص.ب  ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة ,11370 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151158 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كاكاو (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية والأرز والتابيوكا وال�ساغو والدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلوج وال�سكر والع�سل
والع�سل الأ�سود واخلمرية وم�سحوق اخلبز وملح الطعام واخلردل واخلل وال�صل�صات
والتوابل واجلليد) ,قهوة ,م�ستح�ضرات احلبوب� ,شاي ,توابل ,حلويات ,بهارات ,دقيق
للطعام ,خل ,خمرية ,خبز ,ع�سل نحل ,خردل ,معجنات� ,أرز� ,ساغو ,تابيوكا ,بن ا�صطناعي,
م�سحوق خبازة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  26ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب -هور العنز,
�ص.ب  ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة ,11370 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151159 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب (خدمات تقدمي الطعام (الطعام)� ،إقامة م�ؤقتة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  26ملك عبد الواحد �أحمد را�شد بن �شبيب -هور العنز,
�ص.ب  ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة ,11370 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151178 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيان العاملية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151186 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جب�س مواد بناء( ,الألواح اجلب�سية ،البال�سرت اجلب�سي ،اجلب�س البودر ،الأ�سقف امل�ستعارة،
الأ�سقف املعلقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للألواح اجلب�سية (منطقة �صاللة احلرة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة ب�صالل ــة� ،صاللـ ــة ،حمافظـ ــة ظف ــار� ,ص.ب485 :
ر.ب� ,٢١١:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151187 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االكادمييات للرتبية والتعليم ,خدمات حدائق املالهي ,خدمات الت�سلية ,خدمات
�ستوديوهات �صناعة الأفالم ال�سينمائية ,تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه,
خدمات االورك�سرتا ,معلومات عن الرتبية والتعليم ,االمتحانات التعليمية ,تنظيم
املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ,مدار�س احل�ضانة ,ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية
على الإنرتنت ,خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ,توفـري املطبوعات
الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل� ,إنتاج املو�سيقى ,خدمات التعليم التي توفرها
املدار�س ,توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ,توفـري الفـيديوهات غري
ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مل�سة ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان,111-16 :طابق ,16برج اخلتم ,مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ,جزيرة
املاريا� ,أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151188 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل (و تطبيقات الربامج القابلة للتنزيل
للهواتف املحمولة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انوفـي�شن تك للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،النزهة قطعة � ،3شارع  ،30منزل  ,9الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151189 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلــة ,برجميات حا�سوب م�سجلة ,برامـ ــج حا�س ــوب برجمي ــات قابل ــة
للتنزيل ,تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوك تري فور �إي كومري�س �سريف�سز م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وحدة رقم  ،1885مركز الأعمال م.د.م�.س ،طابق رقم  ،1مبنى
جويالري & جيمبلك�س  ،3دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151190 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ,خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية
وال�صحية والإمدادات الطبيــة ,توفـري معلومات الأعم ــال عن طريــق مواق ــع الإنرتنـ ــت,
برامج �إدارة والء امل�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوك تري فور �إي كومري�س �سريف�سز م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وحدة رقم  ،1885مركز الأعمال م.د.م�.س ،طابق رقم  ،1مبنى
جويالري & جيمبلك�س  ،3دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151191 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الطرود ,تغليف ال�سلع ,ت�سليم الب�ضائع ,خزن الب�ضائع ,التخزين ,النقل ,احلجز
للنقل ,تغليف الب�ضائع ,ت�سليم الر�سائل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوك تري فور �إي كومري�س �سريف�سز م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وحدة رقم  ،1885مركز الأعمال م.د.م�.س ،طابق رقم  ،1مبنى
جويالري & جيمبلك�س  ،3دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151192 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات زهور عطور ,عنا�صر ا�سا�سية لعط ــور الزهــور ,زيوت للعطور والروائ ــح ,م�س ــك
ل�صناعة العطور ,عطور� ,صناعة عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مزيج عطري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،7598 :ر.ب 13315:الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151194 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زبدة ,زبدة لب ال�شوكوالته ,زبدة جوز الهند ,كرمية الزبدة ,فواكه حمفوظة ,مربيات,
فواكه جممدة ,خ�ضراوات حمفوظة ,زيوت للطعام ,ق�شدة منتجات البان ,جبنة ,حليب,
هالم جلي ,الفواكه ,حلوم ,جلي هالم ,للطعام ,حلوم ال�صيد ميتة ,دهون �صاحلة للأكل,
خال�صات حلوم ,منتجات احلليب ,بي�ض ,حلوم دواجن غري حية ,دهن جوز الهند ,زيت
جوز الهند للطعام ,حليب مركز ,لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي ,حت�ضريات من الفواكه
املعاجلة ,حليب جمفف ,توت ،حمفوظ ,حلم جمفد ,خ�ضراوات جمفدة ,زيت بكر ممتاز,
حليب اللوز ,حليب جوز الهند ,م�شروبات �أ�سا�سها حليب جوز الهند ,م�شروبات �أ�سا�سها
حليب اللوز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املراعـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،8524:الريا�ض  ،11492اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151195 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات فـيتامينية ,عقاقري لغايات طبية ,حلاء ال�شجر لغايات �صيدالنية ,اك�سريات
م�ستح�ضرات �صيدالنية ,دهون لغايات طبية ,زيوت دوائية� ,أع�شاب دوائية ,غ�سوالت
لو�شن ,لغايات �صيدالنية ,مراهم لغايات �صيدالنية ,م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية,
م�ستح�ضرات كيميائية لغايات �صيدالنية ,ادوية للأغرا�ض الب�شرية ,جلي�سرين لغايات
طبية ,فازلني لغايات طبية ,م�ستح�ضرات كيميائية لغايات طبية� ,إ�ضافات غذائية,
غ�سوالت مهبلية لال�ستخدام الطبي ,اخلاليا اجلذعية للأغرا�ض الطبية ,بخاخ تربيد
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للأغرا�ض الطبية ,زيوت الت�شحيم اجلن�سية ال�شخ�صية ,م�ستح�ضرات للحد من الن�شاط
اجلن�سي ,كحول لال�ستخدام ال�صيديل ,جل حمفز جن�سيا ,م�ستح�ضرات �صيدالنية مغذية
للأغرا�ض الطبية واال�ست�شفائية ,م�ستح�ضرات �صيدالنية ,كحول لغايات �صيدالنية,
م�ستح�ضرات كيميائية �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوتورا ميديكال ديفـيلومبنتز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 40 :أوكام رود ،ري�سريت�ش بارك ،جيلفورد� ،سوري جي يو 7 2واي جي -
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151196 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمافظ نقود ,حمافظ للبطاقات حمافظ جيب� ,أطواق للخيول� ,أطواق للحيوانات,
احزمة جلدية ,هياكل حقائب اليد ,حمافظ جيب ,حقائب يد ,حقائب �سفرية ,حقائب
اكيا�س و�أجربة ,جلدية للتعبئة ,حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق واالوراق ,جراب امل�ؤونة
للجنود� ,أكيا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كري�ستينا جراي غروب كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايالندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،910-909نايث فلور ،57 ،بارك فـينت�شرز �إيكوبلك�س بيلدينغ،
وايرلي�س رود ،لومبيني ،باثوموان ،بانكوك  ،10330تايالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151197 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم ,جوارب طويلة� ,أحذية ذات �ساق طويلة ,مالب�س كتانية ,احزمة مالب�س,
قم�صان ,مالب�س ,قبعات ,بذالت ,بنطلونات ,تنانري ,جوارب ق�صرية ,ف�ساتني� ,صنادل,
م�شدات لل�صدر ,جاكيتات مالب�س ,نعال للبا�س القدم� ,أحذية ,كعوب للأحذية �أو اجلوارب,
�أحذية للريا�ضة ,قم�صان ن�صف كم تي � -شريت� ,أو�شحة لتغطية الر�أ�س (�أغطية للر�أ�س)),
�أدوات مانعة النزالق الأحذية ,قبعات اغطية للر�أ�س ,او�شحة ,اخفاف ,بيجامات ,كعوب
للأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كري�ستينا جراي غروب كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايالندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،910-909نايث فلور ،57 ،بارك فـينت�شرز �إيكوبلك�س بيلدينغ،
وايرلي�س رود ،لومبيني ،باثوموان ،بانكوك  ،10330تايالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151198 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات الفنادق ,خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه �سي اي �أوف �سبيد�س هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 540 :وي�ست� 26 ،سرتيت ،نيويورك ،ان واي  ،10001الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151199 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فطائر بطاطا مقلية ,رقائق بطاطا مقلية ,رقائق بطاطا ,رقائق البطاطا قليلة الد�سم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الكويتية الهندية التجارية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2135 :ال�صفاة  ،13022الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151206 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة يا�سر عبده ناجي و�شركائه للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151274 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ,الربجميات كخدمات تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر
الربجميات ,من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات خدمات م�صادقة امل�ستخدم ب�إ�ستخدام
التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية ,خدمات م�صادقة امل�ستخدم ب�إ�ستخدام تقنية
ت�سجيل دخول واحد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب ،62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151276 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل (النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر ،حلماية خدمات النقل،
وتقدمي خدمات الرحالت ،وما �إلى ذلك ،خدمات �إ�صدار التذاكر ،وترتيب ت�أ�شريات ال�سفر
ووثائق ال�سفر لل�سفر �إلى اخلارج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب ،62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
-48-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1431

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151277 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ,اخلدمات التمويلية (ال�ش�ؤون املالية) ,ال�ش�ؤون العقارية ,معاجلة عمليات
الدفع ببطاقات االئتمان (حلماية اخلدمات املالية مثل ا�ستخدام الكلمة على بطاقات
ائتمان ال�صراف الآيل وما �إلى ذلك ،تقدمي اخلدمات املالية فـي �شكل مدفوعات ب�إ�ستخدام
خدمات الدفع الإلكرتوين جلهاز  FAN IDاملتعلقة بال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب ،62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151278 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ,جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب,
خدمات وكاالت املعلومات التجارية ,تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ,معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب ،62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
-49-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1431

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151279 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعالنات كبرية ,تذاكر ,بطاقات ,بطاقات دليلية قرطا�سية ,بطاقات بريدية ,من�شورات
مطبوعة ,كتيبات ,بطاقات تهنئة ,ن�شرات �أخبارية دورية ,طابعات غري كهربائية لبطاقات
االئتمان ,ن�شرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب ،62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151281 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ,الربجميات كخدمات تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر
الربجميات ,من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات خدمات م�صادقة امل�ستخدم ب�إ�ستخدام
التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية ,خدمات م�صادقة امل�ستخدم ب�إ�ستخدام تقنية
ت�سجيل دخول واحد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب ،62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151326 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن زاهر للتوريدات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :العذيبة ال�شمالية� ,ص.ب ٧٥١ :ر.ب� ,١٣١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151327 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن زاهر للتوريدات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :العذيبة ال�شمالية� ,ص.ب 715 :ر.ب� ,131 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151328 :
فـي الفئة  13من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب نارية� ,أ�سلحة املدفعية مدافع� ,أ�ضواء بنغالية ،نور �أزرق ي�ستعمل فـي امل�سارح والألعاب
النارية� ,صناديق للطلقات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمالق �صاللة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1266 :ر.ب� ,٢١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151332 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركائز الغرب املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ١٥٨ :ر.ب� ,٢١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151343 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل (ا�سرتاحة) ,خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت
الو�صول واملغادرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو فاطمة الزهراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٥٨٢ :ر.ب� ,١١٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151350 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة (برامج احلا�سوب امل�سجلة ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل،
تطبيقات احلا�سوب القابلة للتنزيل (تطبيقات) ،من�صات برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو
القابلة للتنزيل ،برامج احلا�سوب للتجارة الإلكرتونية التي تتيح للم�ستخدمني �إجراء
املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب �شبكة حا�سوب عاملية ،برامج التطبيقات لأجهزة
الهاتف املحمول ،برامج احلو�سبة ال�سحابية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موانئ دبى العاملية م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،5مبنى  ،17منطقة جبل علي احلرة� ،ص.ب  ،17000دبى،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151351 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الدعاية والإعالن (خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة على اخلط
مبا�شرة ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة ،خدمات الدعاية والإعالن وبالتحديد
ن�شر مواد الدعاية والإعالن للآخرين على اخلط مبا�شرة عرب �شبكة ات�صاالت �إلكرتونية،
خدمات الطلب على اخلط مبا�شرة ،خدمات الو�ساطة التجارية لبيع و�شراء ال�سلع
واخلدمات ،خدمات املزاد ،خدمات الإعالنات املبوبة ،مبيعات الطلب عرب الربيد ،الطلب
احلا�سوبي على الإنرتنت الذي ي�ضم الب�ضائع العامة وال�سلع اال�ستهالكية العامة،
خدمات التداول الآيل واملحو�سب ،خدمات التداول على اخلط مبا�شرة ،ت�سويق املنتجات
للآخرين ،توفـري خدمات املعلومات والن�صائح املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية ،خدمات
التجارة الإلكرتونية ،ا�ست�ضافة املواقع الإلكرتونية ،خدمات املبيعات واملزاد املتعلقة بال�سلع
اال�ستهالكية ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات الن�صح املتعلقة بوكاالت
اال�سترياد والت�صدير).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موانئ دبى العاملية م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،5مبنى  ،17منطقة جبل علي احلرة� ،ص.ب  ،17000دبى،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151354 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية (اخلدمات املالية ،خدمات ال�ضمان على اخلط مبا�شرة
(الإنرتنت) فـيما يتعلق بتبادل ال�سلع واخلدمات� ،إمتالك ال�سندات (الأوراق املالية)
والأموال و�أ�صول �أخرى فـي ال�ضمان ،خدمات الدفع عرب املحفظة الإلكرتونية ،خدمات
معاجلة الدفع ،خدمات الدفع للتجارة الإلكرتونية ،التخلي�ص اجلمركي ،خدمات وكاالت
التخلي�ص اجلمركي� ،إ�صدار نقاط الوالء للعمالء� ،إ�صدار بطاقات خ�صم والء العمالء).
-54-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1431

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موانئ دبى العاملية م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،5مبنى  ،17منطقة جبل علي احلرة� ،ص.ب  ،17000دبى،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151355 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب لوازم الأنابيب الهيدروليكية الإ�صالح وال�صيانة �صيانة املعدات وامل�صانع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املنهل للأعمال التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط ،بو�شر� ،ص ب 121 :ر.ب� ,111:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151356 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري �إمكانية تو�صيل امل�ستخدم ب�شبكة حا�سوب عاملية (توفـري الو�صول �إلى �شبكات
احلا�سوب ،توفـري الو�صول �إلى قواعد البيانات ،توفـري الو�صول �إلى قواعد البيانات على
اخلط مبا�شرة ،توفـري الو�صول �إلى من�صات التجارة الإلكرتونية على الإنرتنت ،توفـري
وت�أجري وقت الو�صول �إلى بنوك البيانات� ،إر�سال البيانات عرب �شبكات احلا�سوب ،خدمات
البث عرب الإنرتنت البث عرب �شبكة حا�سوب عاملية� ،إر�سال الر�سائل والبيانات وال�صور
مب�ساعدة احلا�سوب ،ت�أجري وقت الو�صول �إلى قواعد بيانات احلا�سوب� ،إر�سال البيانات
واملعلومات عرب احلا�سوب وو�سائط االت�صاالت الإلكرتونية ،توفـري غرف املحادثة ولوحات
الن�شرات الإلكرتونية على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) لإر�سال الر�سائل بني م�ستخدمي
احلا�سوب ،توفـري الو�صول من عدة م�ستخدمني ل�شبكات معلومات احلا�سوب العاملية لنقل
ون�شر جمموعة وا�سعة من املعلومات ،خدمات اال�ست�شارات واملعلومات والن�صح فـي جمال
االت�صاالت عن بعد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موانئ دبى العاملية م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،5مبنى  ،17منطقة جبل علي احلرة� ،ص.ب  ،17000دبى،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151357 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربجميات كخدمات( ,الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س)،املن�صات كخدمة (بيه ايه ايه
ا�س) ،ا�ست�ضافة من�صات التجارة الإلكرتونية على الإنرتنت ،برجمة الربامج ملن�صات
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التجارة الإلكرتونية ،اال�ست�شارات املتعلقة ب�إن�شاء وت�صميم املواقع الإلكرتونية للتجارة
الإلكرتونية ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بالربامج امل�ستخدمة فـي جمال التجارة
الإلكرتونية� ،صيانة الربامج امل�ستخدمة فـي جمال التجارة الإلكرتونية ،ت�صميم وتطوير
برامج احلا�سوب للوج�ستيات و�إدارة �سل�سلة التوريد وبوابات الأعمال الإلكرتونية ،ت�صميم
برامج احلا�سوب� ،صيانة برامج احلا�سوب ،حتديث برامج احلا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع
الإلكرتونية للآخرين ،ا�ست�ضافة مواقع حا�سوب (مواقع �إلكرتونية) ،احلو�سبة ال�سحابية،
برجمة احلا�سوب ،تطوير من�صات احلا�سوب ،هند�سة الربامج ،توفـري برامج على اخلط
مبا�شرة غري قابلة للتنزيل (مزود خدمة التطبيقات) ،التخزين الإلكرتوين للبيانات،
اال�ست�شارات فـي جمال الربجمة وتطوير بوابات الأعمال الإلكرتونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موانئ دبى العاملية م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طابق  ،5مبنى  ،17منطقة جبل علي احلرة� ،ص.ب  ،17000دبى،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151362 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نخبة الأفكار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 130 :ر.ب� ,372 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151366 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات م�ساحة (الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات
الت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س
والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ
ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص
فـيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع
النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوه ات�ش ان ام لال�ستثمارات ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج اي راي�س  -مكتب � 17سي � ،9 ،08شارع اخلريف  ،2تالل الرب�شاء -
دبي ،الإمارات العربية املتحدة� ،ص.ب ,128755 :الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111:ر.ب123 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151367 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء بالطوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة روابي بركاء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 549 :ر.ب� , ١٢٢:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/12/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151368 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التخزين (النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوه ات�ش ان ام لال�ستثمارات ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :برج اي راي�س  -مكتب � 17سي � ،9 ،08شارع اخلريف  ،2تالل الرب�شاء -
دبي� ،ص.ب ,128755 :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111:ر.ب123 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151370 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صورة امللكية لإنتاج الفني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1630 :ر.ب� ,١٣٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151371 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطلع ال�شم�س للم�شاريع الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢ :ر.ب� ,٥٠٠ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151374 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع االك�س�سوارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�سامعي الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :صاللة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151375 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية (امل�شروبات وحتديدا مياه ال�شرب واملياه املنكهة واملياه املعدنية
والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية وحتديدا امل�شروبات اخلفـيفة وم�شروبات
الطاقة وم�شروبات الريا�ضيني ،امل�شروبات امل�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،أ�شربة
ومركزات وم�ساحيق لتح�ضري امل�شروبات وحتديدا املياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية
وامل�شروبات اخلفـيفة وم�شروبات الطاقة وم�شروبات الريا�ضيني وامل�شروبات امل�ستخل�صة
من الفواكه وع�صائر الفواكه) ,برية ,م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ,م�ستح�ضرات
بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ,خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ,ع�صائر فواكه ,ا�شربة
لتح�ضري امل�شروبات ,مياه �شرب م�شروبات ,مياه معدنية م�شروبات ,ماء معدين فوار ,مياه
معدنية للموائد ,ماء ال�صودا ,م�شروبات غري كحولية ,م�ساحيق للم�شروبات الفوارة ,مياه
غازية ,كوكتيالت غري كحولية� ,شراب فواكه غري كحويل ,م�شروبات تواترية ,م�شروبات
فواكه �أو خ�ضار خملوطة ,م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ,م�شروبات غري
كحولية منكهة بنكهة ال�شاي ,مرطبات غري كحولية ,م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا كوكا  -كوال كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وان كوكا-كوال بالزا� ،أتالنتا ،جيورجيا  ،30313الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151376 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم ,مالب�س ,لوازم القبعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوارا للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,44185 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151377 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (املطاعم ،املقاهي ،الكافترييات ،حمال بيع الأطعمة اخلفـيفة ،حمال بيع
القهوة وبيت القهوة ،مطاعم الطلبات اخلارجية ،وخدمات مطاعم الطلبات اخلارجية،
خدمات الإعا�شة ،توفـري القهوة للمكاتب ،خدمات الطعام بالتعاقد� ،إعداد الطعام� ،إعداد
الأطعمة وامل�شروبات اخلارجية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطاعم كريف ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جزيرة �أبوظبي� ،شارع ال�سالم  -ق  - 109ال�سيف مول� ،أبوظبي,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151378 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كبائن ملكربات ال�صوت (�شواحن للبطاريات الكهربائية ،املقاب�س واملفاتيح واملرابط
الكهربائية) ,خاليات غلفانية ,خيوط متييز للأ�سالك الكهربائية� ,أجهزة راديو للمركبات,
مواد امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك وكبالت� ,سماعات الر�أ�س ,حافظات
للهواتف الذكية ,واجهات �سمعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غوانزهو �آن�ستي �إلكرتونيك تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم �01أيه 13 ،فلور ،رقم 55 .زيدي ايرما رود ،ليوان دي�سرتكت،
غوانزهو ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151381 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سراب املنري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 466 :ر.ب� ,٣١٨ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151386 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم,
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أو�ساكا للحلويات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151404 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد غذائية للحيوانات ،نخالة ،بذور حبوب غري معاجلة ،طعام للطيور ،ثفل اللفت
للما�شية ،م�ستح�ضرات لت�سمني املا�شية ،م�سحوق �أرز للعلف ،علف لتقوية احليوانات ،طعام
للما�شية ،غالل حبوب ،غالل لال�ستهالك احليواين ،ذرة �صفراء ،ثفل الذرة ال�صفراء
للما�شية ،دقيق للحيوانات ،ق�ش علف ،هري�س لت�سمني املا�شية ،جذور �صاحلة لال�ستهالك
احليواين ،دواجن حية ،منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب لال�ستهالك احليواين،
طعام للحيوانات االليفة ،دقيق ال�سمك لال�ستهالك احليواين ،بذر الكتان لال�ستهالك
احليواين ،بذر الكتان وجبة لال�ستهالك احليواين ،بذور القمح لال�ستهالك احليواين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة ،ملك االنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151405 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد غذائية للحيوانات ،نخالة ،بذور حبوب غري معاجلة ،طعام للطيور ،ثفل اللفت
للما�شية ،م�ستح�ضرات لت�سمني املا�شية ،م�سحوق �أرز للعلف ،علف لتقوية احليوانات ،طعام
للما�شية ،غالل حبوب ،غالل لال�ستهالك احليواين ،ذرة �صفراء ،ثفل الذرة ال�صفراء
للما�شية ،دقيق للحيوانات ،ق�ش علف ،هري�س لت�سمني املا�شية ،جذور �صاحلة لال�ستهالك
احليواين ،دواجن حية ،منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب لال�ستهالك احليواين،
طعام للحيوانات االليفة ،دقيق ال�سمك لال�ستهالك احليواين ،بذر الكتان لال�ستهالك
احليواين ،بذر الكتان وجبة لال�ستهالك احليواين ،بذور القمح لال�ستهالك احليواين.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة ،ملك االنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151406 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ثفل الذرة ال�صفراء للما�شية ،دقيق للحيوانات ،ق�ش علف ،هري�س لت�سمني املا�شية،
جذور �صاحلة لال�ستهالك احليواين ،دواجن حية ،منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب
لال�ستهالك احليواين ،طعام للحيوانات االليفة ،دقيق ال�سمك لال�ستهالك احليواين،
بذر الكتان لال�ستهالك احليواين ،بذر الكتان وجبة لال�ستهالك احليواين ،بذور القمح
لال�ستهالك احليواين ،نخالة ،مواد غذائية للحيوانات ،بذور حبوب غري معاجلة ،طعام
للطيور ،ثفل اللفت للما�شية ،م�ستح�ضرات لت�سمني املا�شية ،م�سحوق �أرز للعلف ،علف
لتقوية احليوانات ،طعام للما�شية ،غالل حبوب ،غالل لال�ستهالك احليواين ،ذرة �صفراء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة ،ملك االنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151407 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركائز الباطنة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٦٦:ر.ب� ,٣٢٢:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151409 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم مطبوخة ،حلوم� ،سمك غري حي ،حلوم حمفوظة� ،ساتيه (طبق جنوب �شرق �آ�سيا من
اللحم امل�شوي على �سيخ (مطعم ،مقهى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صقر الغبرياء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 323 :ر.ب� ,170 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151410 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني (خدمات التدريب ،معاهد التدريب املهني والإداري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جزيرة املحار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 104 :ر.ب� ,100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151411 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحذية� ،شياالت للمالب�س ،واقيات من ال�شم�س ،عباءات ن�سائية ،مالب�س ،لوازم القبعات،
�سراويل للأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار االنت�صار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151412 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توزيع الكهرباء ،التخزين ،توزيع الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امناء �صاللة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2731 :ر.ب� ,٢١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151416 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تو�صيل وجبات الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة الدليل خلدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع املعبيلة� ,ص.ب 286 :ر.ب� ,123 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151426 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعواد ثقاب ،تبغ� ،أطراف �سجائر ،مر�شحات فالتر� ,سجائر ،رزم من ورق ال�سجائر ،تبغ
م�ضغ� ،سيجار� ،سجائر� ،سيجاريلو �سيجار رفـيع� ،سعوط ،ال�سجائر الإلكرتونية ،حماليل
�سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أدخنة النخلة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 3 :شارع �سليمان احللبي ،الأزبكية ،القاهرة� ،ص.ب 3 :ر.ب ,3 :م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة :رقم الأولوية - 26520/3615/2021 :تاريخ الأولوية- 2021/07/13 :
بلد الأولوية) JO :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151427 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات زاللية لغايات طبية ،ل�صقات ،م�ستح�ضرات للق�ضاء على فطر العفن اجلاف،
مطهرات ،مواد غذائية زاللية لغايات طبية ،قطن مطهر ،م�ستح�ضرات �صيدالنية،
�ضمادات طبية ،مطهرات لغايات �صحية ،مذيبات لإزالة الل�صقات ،م�ستح�ضرات م�ضادة
لالمرا�ض الفطرية ،مبيدات فطريات� ،شا�ش للت�ضميد� ،صابون مطهر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 235 :اي�ست � 42سرتيت ،نيويورك ،نيويورك  ,10017الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151429 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطبوعات ،من�شورات مطبوعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج ال�سعادة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 620 :ر.ب� ,208 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151431 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح بطاريات ال�سيارات و�شبكات االت�صال والطاقة ال�شم�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للحلول الذكية املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151432 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�ش�آت ري �آلية ،من�ش�آت تكييف الهواء ،من�ش�آت تدفئة ،من�ش�آت تنقية املاء ،من�ش�آت تربيد
للماء ،من�ش�آت تربيد لل�سوائل ،من�ش�آت و�آالت تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد ،معدات ومن�ش�آت
تربيد ،من�ش�آت �آلية ناقلة للرماد ،من�ش�آت توريد املياه� ،أجهزة تدار بالهواء ال�ساخن� ،أجهزة
ت�أين ملعاجلة الهواء �أو املاء� ،أجهزة تدفئة وتربيد لتوزيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة،
�أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة ت�سخني كهربائية� ،أجهزة �إزالة الروائح
الكريهة من اجلو� ،أجهزة لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�شخ�صي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوجت�سو جرنال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� ،17-3-3 :سويناجا ،تاكات�سو-كو ،كوازاكي  ,8502-213اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151433 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�صيل للبهارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٦٨ :ر.ب� ,315 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151446 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات ،برامج حا�سوب م�سجلة ،ملفات خانقة معاوقة ،قارنات معدات
معاجلة البيانات ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،معاجلات بيانات �صغرية ،برامج
مراقبة برامج حا�سوب ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،من�صات لربامج احلا�سوب
امل�سجلة �أو القابلة للتحميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مري�سر (يو ا�س) انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1166 :افـينيو اوف ذا امرييكاز نيويورك ,ان واى  ,10036الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151448 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حتديث برامج حا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية ،الربجميات كخدمات  ،SaaSخدمات
اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب،
�أبحاث علمية وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط براءات االخرتاع ،خدمات م�صادقة
امل�ستخدم ب�إ�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مري�سر (يو ا�س) انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1166 :افـينيو اوف ذا امرييكاز نيويورك ,ان واى  ,10036الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151449 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه ،مياه
�شرب م�شروبات ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،م�ساحيق للم�شروبات الفوارة،
مياه غازية ،م�شروبات فاحتة لل�شهية غري كحولية ،م�شروبات بروتينية للريا�ضيني،
م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�شاي،
م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �إعمار املدينة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 218 :ر.ب� ,214 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151450 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات ،برامج حا�سوب م�سجلة ،ملفات خانقة معاوقة ،قارنات معدات
معاجلة البيانات ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،معاجلات بيانات �صغرية ،برامج
مراقبة برامج حا�سوب ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،من�صات لربامج احلا�سوب
امل�سجلة �أو القابلة للتحميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مري�سر (يو ا�س) انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1166 :افـينيو اوف ذا امرييكاز نيويورك ,ان واى  ,10036الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151451 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حتديث برامج حا�سوب ,حتميل برامج حا�سوبية ,الربجميات كخدمات خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال التكنولوجيا ,خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب� ,أبحاث علمية
وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط براءات االخرتاع ,خدمات م�صادقة امل�ستخدم ب�إ�ستخدام
التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مري�سر (يو ا�س) انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1166 :افـينيو اوف ذا امرييكاز نيويورك ,ان واى ,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151453 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم,
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ,خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27043 :ال�صفاة ر.ب ،13131 :دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151458 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم,
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ,خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 32704 :ال�صفاة ر.ب ،13131 :دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151462 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التمويــن بالطعـام وال�شـراب ,خدمــات املقاهــي ,خدمــات الكافتريي ــات ,خدم ــات املطاع ــم,
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ,خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27043 :ال�صفاة ر.ب ،13131 :دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151466 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حتديث مواد الدعاية والإعالن ,ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ,دعاية و�إعالن ,العالقات
العامة ,خدمات وكاالت الدعاية والإعالن� ,أبحاث الت�سويق ,ت�أجري امل�ساحات الإعالنية,
ترويج املبيعات للآخرين ,الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ,كتابة ن�صو�ص
الدعاية والإعالن ,التخطيط لغايات الدعاية والإعالن� ,إنتاج الأفالم الإعالنية ,ت�سويق,
حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات ,حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت ,الإ�شهار
القائم على الدفع بعدد النقرات ,توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت,
ت�صميم مواد دعائية ,فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية ,كتابة ن�صو�ص
ال�سيناريوهات لغايات �إعالنية ,جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية,
اال�ست�شارة ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال العالقات العامة ,اال�ست�شارة ب�ش�أن
ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال الدعاية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ؤية الإعالنية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سوق املركزي� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151467 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عهد اليحمدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع اليحمدي� ,ص.ب 400 :ر.ب� ,388 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151471 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزهور والنباتات الطبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هبوب الدقم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 114 :ر.ب� ,117 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151473 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س كتانية ,مالب�س جاهزة ,مالب�س خارجية ,م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية,
مالب�س للمواليد ,مالب�س لل�شاطئ ,مالب�س ن�سائية داخلية ,عباءات ن�سائية� ,أحذية �أ�سواق
جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة القاع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 643 :ر.ب� ,٢١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151474 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم,
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ,خدمات
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الو�سطى للخدمات العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 211 :ر.ب� ,556 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151475 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقائب يد ,حمافظ نقود ,حمافظ للبطاقات حمافظ جيب ,حمافظ بطاقات االئتمان
حمافظ نقود ,حمافظ جيب ,حمافظ جلدية �أو من �ألواح جلدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النبهاء للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 122 :ر.ب� ,654 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151482 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل اجليلة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151483 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات مهنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأرقام املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والي ـ ـ ــة الر�ستـ ـ ـ ــاق  ,العراق ـ ـ ـ ــي التجاريـ ـ ـ ـ ــة� ,ص.ب 318 :ر.ب,572 :
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151485 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات (فح�ص و�صيانة املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شذى القرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 400 :ر.ب� ,599 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151493 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري القوارب ,ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الرواد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151497 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات ,مياه معدنية م�شروبات ,ماء معدين فوار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اليمامة الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 130 :ر.ب � ,891سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151498 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد البناء ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للأدوات الكهربائية ومتديداتها ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأدوات ال�صحية
ومتديداتها ،البيع باجلملة للأدوات الكهربائية ومتديداتها باجلملة ،البيع باجلملة
للأدوات ال�صحية ومتديداتها و�صهاريج املياه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املثالية ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سلطنة عمان
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2350 :ر.ب� ,٢١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151500 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح ,مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�شخ�صي� ,أدوات ن�شر ال�ضوء ,م�آخذ للأ�ضواء
الكهربائية� ,أجهزة ومن�ش�آت للإ�ضاءة� ,أ�ضواء ال�سقف ,من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء,
�أجهزة �إنارة بثنائيات �ضوئية م�شعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املثالية ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سلطنة عمان
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٥٠ :ر.ب� ,٢١١ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151503 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فطائر� ,سندوي�شات� ,شاي ,قهوة ,بيتزا ,حلويات ,كعك ,توابل �سلطة ,با�ستا ,معكرونة,
معجنات
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع كر�ستال الفردو�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1537 :ر.ب� ,١٣٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151631 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سوبرماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نافذة على املحيط للتجارة واخلدمات اللوج�ستية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم١٥١٨٤٧ :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم ,حلوم دواجن غري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الوادي احلديث للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية بيت جمان� ,ص.ب 1579 :ر.ب� ,١٣٣ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151900 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صاهر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة احل�سن للكهرباء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الب�ستان� ,ص.ب 1948 :ر.ب� ,١١٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151949 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ضخات طرد مركزي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة احل�سن للكهرباء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الب�ستان� ,ص.ب 1948 :ر.ب� ,١١٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151968 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حنفـيات خلط ملوا�سري املياه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة احل�سن للكهرباء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الب�ستان� ,ص.ب 1948 :ر.ب� ,١١٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151974 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل (النقل العام للركاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع دانة الغد �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣٢ :ر.ب� ,424 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152438 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اخل�ضراوات والفواكه وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الإنتاج والت�سويق الزراعي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر،غال ،حمافظة م�سقط� ،ص ب ٦١ :ر.ب� ,134:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151266 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد ل�صنع الفرا�شي (�أم�شاط و�أ�سفنج) ،زجاج
غري م�شغول �أو �شبه م�شغول با�ستثناء زجاج املباين� ،أواين زجاج� ،أواين خزف �صيني (و�أواين
خزفـية غري واردة فـي فئات �أخرى)� ،سلك جلي للتنظيف� ،أواين (�أدوات و�أواين و�أوعية
لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنمة ال�شفاء للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم120894 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تثمني املمتلكات و�ساطة العقارات �شراء وبيع االرا�ضي والعقارات �إدارة وت�أجري العقارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :داما�س العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130980 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الع�سل والأع�شاب الطبيعية وم�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلنة اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلوير اجلنوبية ،بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،ص ب 1261:ر.ب,111:
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132668 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة ولوازمها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الو�صل الذهبية ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طاقة ,حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم133864 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو هيا اجلابري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :صحار ،حمافظة �شمال الباطنة� ،ص ب 270:ر.ب� ,322:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/18 :

-88-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1431

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149096 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات,
خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفـيفة ,خدمات خميمات العطالت �أماكن �إقامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة وفاء ال�سالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149237 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ,الرعاية ال�صحية ,خدمات دور التمري�ض ,التمري�ض الطبي,
الرعاية التمري�ضية فـي املنزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أبو ق�صي العربي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149371 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �شحن الطرود الربيدية واملرتبطة بها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املريخ املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 614 :ر.ب� ,149 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم١٥١٣٤٩ :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نرج�س العلياء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 311 :ر.ب� ,505 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151469 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طحن وتعبئة احلبوب (قمح ،ذرة� ،شعري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع براق ال�شمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 500 :ر.ب� ,513 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151537 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ملفات كهربائية� ,أجهزة و�أدوات ب�صرية (�أجهزة علمية ،وبحرية ،وم�سح ،وفوتوغرافـية،
و�سينمائية)� ,أجهزة ر�صد وم�سح خرائطي �أو م�ساحي� ,أجهزة لإعداد �أفالم الت�صوير
ال�سينمائي� ,أفالم ت�صوير �سينمائي معر�ضة لل�ضوء ,كامريات ت�صوير �سينمائي� ,أجهزة
حماكاة للتدريب على الإنعا�ش (�أجهزة و�أدوات التدري�س املنقذة للحياة)� ,أجهزة و�أدوات
وزن� ,أجهزة قيا�س� ,أجهزة ا�شارة �ضوئية �أجهزة اال�شارة� ,أجهزة ت�سجيل ال�صوت (جهاز
لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور �أو نقلها �أو �إعادة �إنتاجها)� ,أجهزة نقل ال�صوت� ,أجهزة تنظيم
كهربائية (و�أدوات التنظيم والتبديل والتحكم وحتويل الكهرباء)� ,أجهزة كهربائية
لتبديل التيار الكهربائي ,اقرا�ص مغناطي�سية (ناقالت البيانات املغناطي�سية ،و�أقرا�ص
الت�سجيل ،الأقرا�ص امل�ضغوطة و�أقرا�ص  DVDوو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى),
�أجهزة ومعدات انقاذ� ,آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ,آالت ت�سجيل النقد (و�آالت
احل�ساب)� ,أجهزة معاجلة البيانات� ,أجهزة ملحقة باحلا�سوب (و�أجهزة الكمبيوتر ،وبرامج
الكمبيوتر) ,تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ,بطاريات للإ�ضاءة� ,أجهزة
�شحن البطاريات ,بطاريات ،كهربائية� ,أجهزة �إطفاء النريان ,كبالت كهربائية ,كامريات
للت�صوير الفوتوغرافـي� ,أ�شرطة الهاتف اخلليوي (كفرات للهواتف الذكية ،و�أحزمة
الهاتف اخلليوي)� ,أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية ,رقائق دارات متكاملة� ,أدوات
اقفال الدارات الكهربائية ,مفاتيح قطع الدارات الكهربائية ,ملفات كهرومغناطي�سية,
�أجهزة ذاكرات حا�سوب ,لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب (و�أجهزة الكمبيوتر الطرفـية،
و�أجزاء الكمبيوتر) ,هواتف ال�سلكية ,حموالت كهربائية� ,أغلفة للهواتف الذكية� ,أغلفة
لأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية� ,أغلفة للحوا�سيب اللوحية ,م�شغالت االقرا�ص
لأجهزة احلا�سوب� ,سماعات الر�أ�س ,بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية ,حمطات
-91-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1431

طرفـية تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س ,حوا�سيب حممولة� ,أجهزة توجيه لال�ستخدام مع
حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب الفـيديو ,مكربات �صوت ,ثنائيات الإ�شعاع امل�ضيئة
 ,LEDالثنائيات الع�ضوية الباعثة لل�ضوء ,ال�صمام الثنائي الباعث لل�ضوء ,ميكروفونات,
حمددات قيا�س ميكرومرتي ,بطاقات ذاكرة لأجهزة �ألعاب الفـيديو ,هواتف حممولة,
معاجلات بيانات �صغرية� ,أجهزة املودم ,برامج مراقبة برامج حا�سوب( ,جهاز مراقبة
كهربائي �شا�شات �أجهزة الكمبيوتر) ,ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب ,وحدات معاجلة مركزية
معاجلات ,لوحات الدوائر املطبوعة� ,أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات احلوا�سيب� ,أغ�شية
واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية� ,أجهزة راديو� ,شا�شات للت�صوير الفوتوغرافـي� ,شبه
مو�صالت (�أ�شباه املو�صالت الأكمام لأجهزة الكمبيوتر املحمولة) ,بطاريات �شم�سية� ,ألواح
�شم�سية لإنتاج الكهرباء ,نظارات ذكية� ,ساعات ذكية ,مقاب�س كهربائية (املقاب�س واملقاب�س
والو�صالت الأخرى التو�صيالت الكهربائية)� ,آالت الرد على املكاملات الهاتفـية (م�ستقبالت
الهاتف جهاز الهاتف و�أجهزة الإر�سال الهاتفـية الرتانز�ستورات الإلكرتونية) ,حوا�سيب
لوحية� ,أجهزة انذار� ,أجهزة عر�ض ال�شرائح (ومدخل يو ا�س بي) ,ميغافونات م�ضخمات
�صوتية( ,ت�ضخيم ال�صمامات) ,اجرا�س كهربائية لالبواب� ,أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية,
م�ستقبالت �سمعية وب�صرية ,رقاقة بيولوجية (او الرقاقات احليوية) ,ال�صناديق ال�سوداء
م�سجل البيانات� ,صناديق م�صنوعة خ�صي�صا للأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية� ,آالت
حا�سبة� ,أجهزة حا�سوب ,برامج حا�سوب م�سجلة ,اقرا�ص مدجمة �سمعية  -ب�صرية ,اقرا�ص
مدجمة لذاكرة القراءة فقط ,برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ,برجميات حا�سوب م�سجلة,
�أجهزة ت�شغيل االقرا�ص املدجمة ,برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ,حمطات �شحن
املركبات الكهربائية ,قارنات معدات معاجلة البيانات ,قارئات معدات معاجلة بيانات,
ما�سحات معدات معاجلة بيانات ,حتميل نغمات للهواتف النقالة ,حتميل ملفات املو�سيقى,
حتميل ملفات ال�صور� ,إطارات �صور �إلكرتونية (وعالمات رقمية ،و�أقرا�ص مغناطي�سية),
م�سجالت فـيديو ,م�شغالت و�سائط حممولة (بطاقات املفاتيح امل�شفرة ،وجهاز التوا�صل
لأجهزة الكمبيوتر ،واجهات لأجهزة الكمبيوتر� .صناديق لأجهزة الكمبيوتر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�شتل (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/3 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152080 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع امل�سك للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سويق� ,ص.ب 119 :ر.ب� ,123 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/24 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152033 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة (وو�سائط التخزين والت�سجيل الرقمية �أو التناظرية الفارغة),
�آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد (بقطع النقود املعدنية� ،أجهزة ت�سجيل النقدية
و�أجهزة احل�ساب� ،أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفـية للكمبيوتر)� ,أجهزة تنف�س لل�سباحة
حتت املاء (بدالت الغو�ص و�أقنعة الغوا�صني و�سدادات الأذن للغوا�صني وم�شابك الأنف
للغوا�صني وال�سباحني وقفازات الغوا�صني ،جهاز �إطفاء)� ,أجهزة معاجلة البيانات (�أجهزة
و�أدوات لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور �أو البيانات �أو نقلها �أو �إعادة �إنتاجها �أو معاجلتها،
الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل)� ,أجهزة �إ�ضاءة وم�ضية للت�صوير الفوتوغرافـي,
(الأجهزة والأدوات العلمية والبحثية واملالحة وامل�سح وال�سينمائي وال�سمعي الب�صري
والوزن والقيا�س والإ�شارة والك�شف واالختبار والتفتي�ش والإنقاذ والتعليم)� ,أجهزة تنظيم
كهربائية (�أجهزة و�أدوات لإجراء �أو تبديل �أو حتويل �أو جتميع �أو تنظيم �أو التحكم فـي
توزيع �أو ا�ستخدام الكهرباء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�شتل (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي� ،ص.ب ,89599 :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828:ر.ب112 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5830 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/12/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 660 :فـي 1999/1/12م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34312 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 799 :فـي 2005/9/17م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34314 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/7/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 802 :فـي 2005/1/11م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34315 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 799 :فـي 2005/9/17م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34317 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/7/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 802 :فـي 2005/1/11م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34318 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 799 :فـي 2005/9/17م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34320 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/7/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 802 :فـي 2005/1/11م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة35813 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/7 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 805 :فـي 2005/12/17م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة35814 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/7 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 805 :فـي 2005/12/17م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا بودى �شوب انرتنا�شيونال ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الوطنية للت�سويق والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1475 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/17 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/22 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137349 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/12/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1359 :فـي 2020/9/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :عادل بيت فا�ضل
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بي �ستايل�ش �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3321 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/22 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة26442 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/1/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 788 :فـي 2004/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة جملي �أحمد باجملي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة خلفاء جملي �أحمد باجملي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الذهب ،عمارة عالية ،جدة  ،21411اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /2/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة63936 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 938 :فـي 2011/7/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رييد & تيلور (انرتنا�شيونال) ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فاليتا هولدينجز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :موري�شو�س  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم 50 :بريزيدينت جون كيندي �سرتيت ،الطابق رقم،3 :
روجريز هاو�س ،بورت لوي�س موري�شو�س
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :موري�شو�س
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/22 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة63937 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 938 :فـي 2011/7/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رييد & تيلور (انرتنا�شيونال) ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فاليتا هولدينجز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :موري�شو�س  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم 50 :بريزيدينت جون كيندي �سرتيت ،الطابق رقم،3 :
روجريز هاو�س ،بورت لوي�س موري�شو�س
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :موري�شو�س
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/22 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11049 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/1/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 696 :فـي 2001/6/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34598 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/12/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 794 :فـي 2005/7/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34747 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١٩ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/12/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 794 :فـي 2005/7/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39047 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل200٧/٥/٢٢ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٢١ :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة3904٨ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١٦ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل200٧/٥/٢٢ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٢١ :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة3904٩ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١٧ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل200٧/٥/٢٢ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٢١ :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39٠٥٠ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٢٢ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل200٧/٥/٢٢ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٢١ :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39٠٥١ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٢٣ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل200٧/٥/٢٢ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٢١ :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39٠٥٢ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٢٤ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل200٧/٥/٢٢ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٢١ :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة39٠٥٣ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٢٥ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل200٧/٥/٢٢ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٢١ :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة57298 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٩ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2010/1/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 896 :فـي 2009/10/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5729٩ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٢٤ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2010/1/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 896 :فـي 2009/10/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة101003 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/2/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١١٦٧ :فـي 2016/10/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�شن ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/٢/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة119921 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٥ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/11/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1262 :فـي 2018/9/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دو بونت بواميريز انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/١/٢٠ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31969 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١٧ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/7/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٧٨٨ :فـي 2003/4/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :إي �أي دو بون دي نومورز اند كومبني
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دو بونت بواميريز انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت روود ،ويلمنغتون  ،دي ايه  ،19805الواليات املتحدة
الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة202٢/١/٢٠ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة116146 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل20١٨/٧/١٨ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1238 :فـي 2018/4/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سهول الغنيمة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :منار النجاح
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٦٣٦ :ر.ب� ,٦٢٠ :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/١/١٧ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/٢٠ :م
-108-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣١

ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة الواحة امل�شرقة للهند�سة والتقنيات -
ت�ضامني ــة ،املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1395ال�صـادر بتاريـ ــخ  ٢ذو القعــدة
١٤٤٢هـ ،املوافـق  13يونيو ٢٠٢١م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى
�أنه قد مت عزل امل�صفي  /مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضل  /عابد
ح�سني حممد ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة �أعــاله ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة
الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٧٩٨١٥٨ - ٩٤٨٢٧٢٧٨ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة �صح ــاري �ضي ــان للتجـ ــارة  -تو�صي ــة،
املن�شـور فـي اجلريــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)1375ال�صـادر بتاريـ ــخ  ٣جمادي الثانية ١٤٤٢هـ،
املوافـق  ١٧يناير ٢٠٢١م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد
مت عزل امل�صفي  /مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ،وتعيني الفا�ضل  /حممد بن علي بن
حممد الرئي�سي ،م�صفيـ ــا لل�شرك ــة املذكورة �أع ـ ــاله ،وعل ــى اجلمي ــع مراجعـ ــة امل�صفـ ــي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  ١٥٣ :ر.ب ٣١٦ :
هاتف رقم٩٩٣١٤٥٤٤ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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هيثم بن �أحمد بن حممد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الرواحي ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلن هيثم بن �أحمد بن حممد الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع الرواحي
ال�شاملة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٠١٦٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١١٨:ر.ب٣٢٣:
هاتف رقم٩٠٩٠٢٢٠١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج العمدة لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج العمدة لال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٠٩٧٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
جماء  -والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٢٩٤:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٤٠٦٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن علي بن ناجم الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمز الأخوة �ش.م.م
يعلن حمد بن علي بن ناجم الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمز الأخوة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٦٧٦٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٧/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٢٢٢٩٧٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن �سعيد احلو�سني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيف بن �سعيد
احلو�سني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٨٠٢٢٤٤٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٤١١٩١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سعود بن داود الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صمم لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعود بن داود الرئي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�صمم لال�ست�شارات
الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٠٤٩٣٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٨٢٨٩٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامي بن �سليمان بن �سعيد الدغي�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامي بن �سليمان الدغي�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامي بن �سليمان بن �سعيد الدغي�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامي بن �سليمان
الدغي�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٥٦٨٩٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٨٤٢:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٩٤٣٧٠٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أ�سامة بن عبداللـه بن قا�سم �آل حمزة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سامة ونبيل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �أ�سامة بن عبداللـه بن قا�سم �آل حمزة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سامة ونبيل للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٤٤٧٠٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٧٦٠١٢٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن علي ال�ساعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع ال�شعلة العربية الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن عبداللـه بن علي ال�ساعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�شعلة العربية
الوطنية للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٩٣٠٧٥
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٩٧٦٨٨٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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معاذ بن �أحمد بن زايد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العن�صر الأول �ش.م.م
يعلن معاذ بن �أحمد بن زايد الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العن�صر الأول �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٨٩٥٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١٢/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٤١:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٧٤٤٤٤٤٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن علي بن حمد احلربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو علي احلربي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن نا�صر بن علي بن حمد احلربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبوعلي احلربي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٤١٠٠٢٢٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٢١:ر.ب٤١١:
هاتف رقم٩٩٣٨٤٣٦٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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في�صل بن خليفة بن �سليمان الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات منح اخل�ضراء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن في�صل بن خليفة بن �سليمان الأغربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خريات منح
اخل�ضراء للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٩١٩٣٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية منح  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٤٠:ر.ب٦١٩:
هاتف رقم٩٩٨٩٩٥١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �أحمد بن حممد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تيتانيوم للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن حممد العربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تيتانيوم للإن�شاءات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦١٦١٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/١٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٦٨٠٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سهيل بن حجريان املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سهيل حجريان املرهون و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سهيل بن حجريان املرهون أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن �سهيل
حجريان املرهون و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٠٩٢٩٠٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار
�ص.ب ١٠٨:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٩٠٠٣٦٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سن بن دار�س بن جمعان ق�صبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء بغداد العاملية �ش.م.م
يعلن ح�سن بن دار�س بن جمعان ق�صبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سماء بغداد العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٤٢٣٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٢٤:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٨٢٠٠٠٨٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عامر بن عبداللـه بن عثمان الزدجايل
و�أحمد بن رم�ضان بن ح�سن الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثمارنا �ش.م.م
يعلن عامر بن عبداللـه بن عثمان الزدجايل و�أحمد بن رم�ضان بن ح�سن الزدجايل أ�نـهما
يقــومان بت�صفـيــة �شركة ثمارنا �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣٦٦٢٣١وللم�صفيني وحـدهما حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــيني ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ١٥٣:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٥٢٠٣٠٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــيان
مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أدرو�سي انفرا�سرتاتري لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �أدرو�سي انفرا�سرتاتري لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٣٨٣٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٥٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٢٤٤٩٩٨٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن علي بن عبداللـه ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار الذكية لل�شحن �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن عبداللـه ال�صقري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البحار الذكية لل�شحن
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٨٩٩٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٣٩٥:ر.ب١١٨:
هاتف رقم٩٦٣٧٠٣٧٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �صالح الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الربج الأبي�ض للخدمات الهند�سية وامليكانيكية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن �صالح الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الربج الأبي�ض للخدمات
الهند�سية وامليكانيكية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٣٩٨٤٦وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤١٤٣٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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رام�س بن جمعان بن �سبتي العويره
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بو�شر ملقاوالت البناء �ش.م.م
يعلن رام�س بن جمعان بن �سبتي العويره �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بو�شر ملقاوالت البناء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦١٢١٦٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/6/29م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٦٩٤١٩١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
وليد بن قا�سم بن علي الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل الطور احلديثة �ش.م.م
يعلن وليد بن قا�سم بن علي الزدجايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جبل الطور احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٥٤١٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧١٩٥٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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املعتمد بن �صالح بن توفيق البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زان للت�صميم والإنتاج الفني �ش.م.م
يعلن املعتمد بن �صالح بن توفيق البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زان للت�صميم والإنتاج
الفني �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٧٦٥٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٠١٥:ر.ب١٢٣:
هاتف رقم٩٣٢٥٣٠٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
وليد بن نا�صر بن خلفان احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ح�سون للتجارة �ش.م.م
يعلن وليد بن نا�صر بن خلفان احلو�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي ح�سون للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٩١٠٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣١١:ر.ب١٣٦:
هاتف رقم٩٢٢١٨٧٨٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن �إبراهيم الكوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي مالحة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �إبراهيم الكوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي مالحة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢١٦٨٧٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٦٤:ر.ب٣٢٤:
هاتف رقم٩٩٥٣٣٧٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن �أحمد بن عبداللـه الرزيقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة املختارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �أحمد بن عبداللـه الرزيقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلودة املختارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٠٩٨٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٢/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٩٣٤٣٠٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مرت�ضى ح�سن علي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجال لأنظمة املعلومات �ش.م.م
يعلن مرت�ضى ح�سن علي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجال لأنظمة املعلومات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٥٠٨٩٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨٢٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٧٨٨٩٢٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال عمان للتربيد �ش.م.م
يعلن مرت�ضى ح�سن علي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شمال عمان للتربيد �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٨٧١٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨٢٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٧٨٨٩٢٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن عبداللـه بن �سيف العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع العربي والعمد �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سيف العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع العربي
والعمد �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٤٠٣١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٧٢٧:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٢٨٨٨٨١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزارع الع�صرية �ش.م.م
يعلن �سيف بن عبداللـه بن �سيف العربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املزارع الع�صرية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٧٩٦٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٢٧٢٧:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٢٨٨٨٨١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فتحية بنت �سيف بن عبداللـه الناعبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق املرام  -ت�ضامنية
تعلن فتحية بنت �سيف بن عبداللـه الناعبية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة حدائق املرام -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٨٨٣٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٩٤٦٠٩٩٨:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
هيفاء بنت علي بن حممد املعمرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم الهيال للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن هيفاء بنت علي بن حممد املعمرية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوم الهيال للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٧٧٣٧٨وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
بات  -والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٢١٤١٦٧٥:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد بن حم�سن بن مبارك رعفيت
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن حم�سن مبارك رعفيت و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حم�سن بن مبارك رعفيت أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن حم�سن
مبارك رعفيت و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٢٥٩٨٩١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨٩٦٥٥٦٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن حمود بن �سامل الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �سرى احلديثة و�شريكه �ش.م.م
يعلن �سامل بن حمود بن �سامل الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبو �سرى احلديثة
و�شريكه �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٩٦٣٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٥٤٥٣٥٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن ها�شل بن حميد الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق البداية  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن ها�شل بن حميد الربيكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شرق البداية  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٢٧٨٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
خور امللح  -والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٨٤٩٢٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن را�شد بن علي احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الطموح املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن را�شد بن علي احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض الطموح املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٣٨٤٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٩٢٥٠٦٦١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن عبداللـه بن خلفان العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�سدا�سية الهند�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن عبداللـه بن خلفان العامري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سدا�سية الهند�سية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٠٣٦٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٢٨٨١١٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن مبارك بن علي العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركات اخلليج املتحدة �ش.م.م
يعلن علي بن مبارك بن علي العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بركات اخلليج املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٣٩١٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤١٦١٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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احل�سني بن علي بن �سليمان الكازروين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة احل�سني الكازروين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن احل�سني بن علي بن �سليمان الكازروين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احل�سني الكازروين
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٣١٤٣٨
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣٥٠:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٦٠٢٧١١٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
في�صل بن مرت�ضى بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة للأعمال الدولية �ش.م.م
يعلن في�صل بن مرت�ضى بن ح�سن اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صاللة للأعمال الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٩٢٥٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٨٢٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٧٨٨٩٢٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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م�صطفى بن ح�سن بن علي �إ�سماعيل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريكو للت�سويق املحدودة �ش.م.م
يعلن م�صطفى بن ح�سن بن علي �إ�سماعيل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فريكو للت�سويق املحدودة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦١٩١٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٤٩٠٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صابر بن �صالح بن �سيف اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سر املهنة للتجارة �ش.م.م
يعلن �صابر بن �صالح بن �سيف اليحيائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سر املهنة للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٩٤٧٥٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/١٢م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥١٣٢٣٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن م�سعود النزواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال البحرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرمال البحرية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٥٥٤٨٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٤٠٦:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٧٨٠٤٠٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن م�سعود بن حممد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعامل الدولية للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن علي بن م�سعود بن حممد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املعامل الدولية للإن�شاءات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٣٦٨٧٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٥٣:ر.ب٤٠٠:
هاتف رقم٩٥٩٩٤٧٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أمري بن يو�سف بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النمالن املتحدة �ش.م.م
يعلن �أمري بن يو�سف بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع النمالن املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٧٤٤٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/١/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٧٧٣٧٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سليم بن عبداللـه ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت التاجر العاملية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سليم بن عبداللـه ال�شكيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت التاجر العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١١٩٥٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٨٠:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٩٣٣٣٣٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب البخيت
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إديوتك ال�شرق الأو�سط و�شركاه �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إديوتك ال�شرق الأو�سط و�شركاه �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٩٠٨٧٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٩٧:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٧٨٦٣٧٣٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب �صاللة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماليني الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �صاللة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ماليني الدولية للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٦١١٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٩م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٣٣٠٩٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن حمد بن �سيف الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة الذهبية للأعمال والتنمية �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد بن �سيف الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الواحة الذهبية للأعمال
والتنمية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٠٠١٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٣٨:ر.ب١١٥:
هاتف رقم٩٩٤٧٠٧٠٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن �سيف بن �سعيد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرو�ضة الف�ضية -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �سيف بن �سعيد الكعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرو�ضة الف�ضية  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٢٩٠١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٦٣٠٣٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إ�سحاق بن يعقوب بن حممد العزواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجل�سر املا�سي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �إ�سحاق بن يعقوب بن حممد العزواين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجل�سر املا�سي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٤٥٣٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٧٤٧٩٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن حممد بن حامد احلوقاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الداخلية لأنظمة الري احلديثة �ش.م.م
يعلن حمد بن حممد بن حامد احلوقاين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الداخلية لأنظمة الري
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٥٠٥١٣١٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٢٣٠:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٩١٠٨٦٨٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن �سعيد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمناء العربية للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن حممد بن �سعيد الكثريي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أمناء العربية للتجارة  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٦٣٢٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم٩٢٤٢٢٧٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
غزوان ر�شيد جميد كراره
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االتكال املتحدة �ش.م.م

يعلن غزوان ر�شيد جميد كراره أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االتكال املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٣٦١٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٩٦٤:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٢٥٩٨٢٨١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق احلويل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رونق احلويل للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٨٩٥٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:

حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٢:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩٩٤٢٢٤٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع احلويل املميز للتجارة  -تو�صية

يعلن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع احلويل املميز
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٣٥٥١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:

والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ١٧٧:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٤٢٢٤٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سواحل دجلة للتجارة �ش.م.م
يعلن عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سواحل دجلة للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٣١٢٨٠١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:

والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٣٢:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٨٦٧٠٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�صويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النيل احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�صويل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النيل احلديثة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٥٩٥٥٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٨/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢١٠٩٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن حممد بن علي ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمم ال�شمال احلديثة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن حممد بن علي ال�شحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قمم ال�شمال احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٦٩٧٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/١/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب ١١١:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٨٠٨٠٨١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعود بن �سعيد بن عامر املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صابر و�سعود ل�صيد الأ�سماك �ش.م.م
يعلن �سعود بن �سعيد بن عامر املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صابر و�سعود ل�صيد الأ�سماك
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٤٠٠٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب ٢٩٥:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٣١٩٧٦٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج اخلري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سراج اخلري للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤١٧٢٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٨٢:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٤٠٠١٩٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن را�شد بن نا�صر اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثروات العهد الزاهر �ش.م.م

يعلن نا�صر بن را�شد بن نا�صر اجلهوري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ثروات العهد الزاهر �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣١٢٧٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:

�ص.ب ٩٨٤:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٨٦٨٦٦٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-140-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣١

�سليمان بن عبداللـه بن �سليمان الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�شرق الأو�سط لأنابيب ال�صلب اخلا�صة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن عبداللـه بن �سليمان الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شرق الأو�سط لأنابيب
ال�صلب اخلا�صة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٧٢٢٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم٩٩٠٠٢٠٢٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحار ل�صناعات الأ�سالك والكابالت �ش.م.م
يعلن �سليمان بن عبداللـه بن �سليمان الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صحار ل�صناعات الأ�سالك
والكابالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٩١٨١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم٩٩٠٠٢٠٢٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أنيلة بنت غالم بن ح�سني البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أيام مطرح للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �أنيلة بنت غالم بن ح�سني البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أيام مطرح للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٦٥٤٦وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٧٤٩٢٠١٩:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
وليد بن �سليمان بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول �ضنك الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن وليد بن �سليمان بن �سعيد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول �ضنك الذهبية  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٨٢٨٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ضنك  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٢٨٦٠٠٦٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الفاروق لال�ست�شارات املالية والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتميز للتطوير ال�شامل �ش.م.م
يعلن مكتب الفاروق لال�ست�شارات املالية والتدقيق أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتميز للتطوير
ال�شامل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٨٨٨٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:

والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٤٠٥٦٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الأول لال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نظرة املعرفة للتطوير �ش.م.م

يعلن مكتب الأول لال�ست�شارات املالية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نظرة املعرفة للتطوير
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٢٧١٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩١١:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٢٢١٢٧٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الطبي املتطور �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املركز الطبي املتطور �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٧٥١١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧٤٨٣٣٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جا�سم بن عبيد بن �سرور البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امرباطور ال�سويق  -ت�ضامنية

يعلن جا�سم بن عبيد بن �سرور البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امرباطور ال�سويق  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٧٤٤٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٥٥٥٣٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عا�صم بن �سعيد بن حميد العدوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق احلياة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عا�صم بن �سعيد بن حميد العدوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بريق احلياة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٦٧٢١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٢/٢١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:

والية احلمراء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٨٣٣٣٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جرنا�س الباطنة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية

يعلن عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جرنا�س الباطنة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢٣٤٠٧٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب ٣٢:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٦١٩٠٠٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�شركة اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة ال�صدفة البي�ضاء �ش.م.م
تعلـن �شركــة اخلليج الدولي ــة لتدقيق احل�سابـ ــات واال�ست�ش ــارات ب�صفـتــها امل�صفية مل�ؤ�س�ســة
ال�صـ ــدفة البي�ضـ ــاء �ش.م.م ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم ،١٢٧٩٣٦٩
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن عيون و�شركاه �ش.م.م
تعلـن �شركــة اخلليج الدولي ــة لتدقيق احل�سابـ ــات واال�ست�ش ــارات ب�صفـتــها امل�صفية ل�شركـة بن
عيون و�شركاه �ش.م.م ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم  ،١١٠٥٧٢٤ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للنفط والغاز �ش.م.م
تعلـن �شركــة اخلليج الدولي ــة لتدقيق احل�سابـ ــات واال�ست�ش ــارات ب�صفـتــها امل�صفية ل�شركـة
ال�شرق الأو�سط للنفط والغاز �ش.م.م ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم
 ،١٠٦٦٥٨٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العميد للطاقة �ش.م.م
تعلـن �شركــة اخلليج الدولي ــة لتدقيق احل�سابـ ــات واال�ست�ش ــارات ب�صفـتــها امل�صفية ل�شركـة
العميد للطاقة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم  ،١٢٨٢٣٥٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنابيب هرمز �ش.م.م
تعلـن �شركــة اخلليج الدولي ــة لتدقيق احل�سابـ ــات واال�ست�ش ــارات ب�صفـتــها امل�صفية ل�شركـة
�أنابيب هرمز �ش.م.م ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم  ،١٢٨٢٣٥١ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حمدان بن حمود بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر �شرق الأو�سط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمدان بن حمود بن حممد املالك ــي ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركـة مناظر �ش ــرق الأو�س ــط
للتج ـ ـ ــارة  -ت�ضامنيـ ـ ــة ،وامل�سجلـ ـ ـ ــة لـ ـ ــدى �أمانـ ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرقـ ـ ـ ــم ،١٢٩٣٦٥٢
عـن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عدنان بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة احل�ضارة  -ت�ضامنية
يعلـن عدنان بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مدينة احل�ضارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٢٥٤٤٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب جمان لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو ميوجن العربية �ش.م.م
يعلـن مكتب جمـان لال�ست�ش ــارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة ي ــو ميوجن العربيـ ــة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٧٦٩٢ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يا�سر بن �سامل بن �سعيد فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يا�سر �سامل لبخيت فا�ضل و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن يا�سر بن �سامل بن �سعيد فا�ضل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة يا�سر �سامل لبخيت فا�ضل و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢٠٤٤٤٧١ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صاللة للنقل واملقاوالت  -تو�صية
يعلــن يا�سر بن �سالــم بن �سعي ــد فا�ضل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريــع �ص ــاللة للنقـ ــل
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٠٩٨٩عـن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اجلزيرة للخدمات الزراعية والبيطرية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اجلزيرة للخدمات
الزراعي ـ ــة والبيطريـ ـ ــة �ش.م.م ،وامل�سجلـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى �أمانـة ال�سجـ ــل الـتجـ ـ ــاري بالرقـ ـ ــم
 ،٢١٣٨٦٤٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مو�سم الرخاء العربية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سامل الكثريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مو�سم الرخاء العربية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،١٠٦٦٥٧١عن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�صباح بن �أحمد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور العني �ش.م.م
يعلـن �صباح بن �أحمد الزدجايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �صخور العني �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٧٠٦٢٧٩٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الألوان الثالثية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �صباح بن �أحمد الزدجايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الألوان الثالثية للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٨٠٦٨٦٢٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سدير املتحدة �ش.م.م
يعلن �صباح بن �أحمد الزدجايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة م�شاريع ال�سدير املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٤١٠٥٤٢٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة امل�شرق للدرا�سات االقت�صادية وتدقيق احل�سابات  -ت�ضامنية
يعلن �صباح بن �أحمد الزدجايل ب�صفـتـ ــه امل�صفي ل�شركة امل�شــرق للدرا�سات االقت�صاديــة
وتدقيق احل�سابات  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٤٨٨٩٠٢
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبدالفتاح بن عبداحلميد بن عبدالفتاح علي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املناهل للأعمال الفنية واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبدالفتاح بن عبداحلميد بن عبدالفتاح علي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املناهل للأعمال
الفنية واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧١٠٤٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
غالب بن عبداللـه بن م�سعود الأبروي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الإبداع اخلليجي �ش.م.م
يعلـن غالب بن عبداللـه بن م�سعود الأبروي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بوابة الإبداع اخلليجي
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٥٩٤٤ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزارع الرباري �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مزارع الرباري �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٦١٨٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالهادي بن خمي�س بن را�شد ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سائط للخدمات املالحية واللوج�ستية �ش.م.م
يعلـن عبدالهادي بن خمي�س بن را�شد ال�سنيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الو�سائط للخدمات
املالحية واللوج�ستية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٥٦٧٩٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إكليل ال�سيب الذهبي للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إكليل ال�سيب الذهبي
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٥٥٦٦ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مغ�سلة مزون  -ت�ضامنية
يعلـن مكتــب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مغ�سل ـ ــة مــزون -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٣٢٩٢ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صناعات العربية لتقنية الطاقة �ش.م.م
يعلـن عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�صناعات العربية
لتقنية الطاقة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦١٧٩٦ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حماد بن حمد القطيطي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن حماد بن حمد القطيطي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حماد بن حمد القطيطي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سعيد بن حماد بن حمد
القطيطي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٠٣٦٢٩٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دلتا لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة دلتا لال�ستثمار �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١١٣٠٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تادر�س العاملية �ش.م.م
يعلـن عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ت ـ ــادر�س العاملي ــة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٢١٢٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تادر�س لل�شحن والنقل واملعدات �ش.م.م
يعلـن عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة ت ـ ــادر�س لل�شحن والنقل
واملعدات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٢٤٧٧٦٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �صبيح بن نا�صر النبهاين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري اخلو�ض �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �صبيح بن نا�صر النبهاين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عبري اخلو�ض �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٩٦٠٥٠ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن خلفان بن عبداللـه التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سيلة العربية للتجارة العامة �ش.م.م
يعلـن حممد بن خلفان بن عبداللـه التوبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة امل�سيلة العربية للتجارة
العامة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٠٠٢٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ل�ؤل�ؤة طروادة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ل�ؤل�ؤة طروادة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٧١٣٧ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حفيظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضفاف ال�شرق للتجارة �ش.م.م
يعلـن حفيظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبراهيم ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �ضفاف ال�شرق للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢١٨٤٤٢٧ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن را�شد بن حارب الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن را�شد بن حارب الغيثي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن را�شد بن حارب الغيثي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عبداللـه بن را�شد بن حارب
الغيثي وولده للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٨٠٦٥٦٩١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �أحمد بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة موارد فلج القبائل الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �إبراهيم بن �أحمد بن علي البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة موارد فلج القبائل الذهبية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٥٧٢١٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الفلج املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن �أحمد بن علي البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة رونق الفلج املميزة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٦٤٥٦ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الأحمر للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جوهرة الأحمر للمقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٥٢٩٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن �سعيد بن �صالح الكعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الأحالم للتجارة �ش.م.م
يعلـن �صالح بن �سعيد بن �صالح الكعبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �صروح الأحالم للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٠٩٤٦ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوحدة للأعمال اخل�شبية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املوحدة
للأعمال اخل�شبية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢١٦٦٢٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد الأخوة الذهبي الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة احتاد
الأخوة الذهبي الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٢١٩٥٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوال�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن مكتب ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة كوال�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٩٣٥٥٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمارات للزيوت (م�سقط) �ش.م.م
يعلـن مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الإمارات
للزيوت (م�سقط) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٢٣٦٧ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يو�سف بن علي بن �سيف الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوخ اخلفايف �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن علي بن �سيف الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة كوخ اخلفايف �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٨١٢٣ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن م�سعود النزواين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلوهرة الالمعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اجلوهرة الالمعة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٨٠٦٥١٩٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عا�صم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع �صحار ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلـن عا�صم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة طالئع �صحار
ال�شاملة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٠٣٧٩٥
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد بن علي العمراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرمي بنت حمدان بن حمود الإ�سماعيلي و�شركائها  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن علي العمراين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرمي بنت حمدان بن
حمود الإ�سماعيلي و�شركائها  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3057909ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوحدة لأعمال الأ�صباغ �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املوحدة
لأعمال الأ�صباغ �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٢١٢٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخر اخلليج للمرابط �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �صخر
اخلليج للمرابط �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٩١٦٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغروب املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الغروب
املتحدة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٢٨١٩ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع واحة �شمال ال�سودان لتنظيف املباين �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع واحة �شمال
ال�سودان لتنظيف املباين �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١١٤٢٥٧ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي ال�سويق احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة روا�سي ال�سويق احلديثة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٤٨٤٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي اخل�ضراوين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة وادي اخل�ضراوين للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1141779ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ساحل اخل�ضراوين الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �ساحل اخل�ضراوين
الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٣٨٠٢٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطيف اجلمركي �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن �أحمد البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الطيف اجلمركي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨٨٧٧٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عهد جمان الذهبي �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن �أحمد البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عهد جمان الذهبي
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٧٦٩٩ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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