
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٦٣(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                   وزارة الإ�سكـان والتخطيـط العمرانـي

�ســـــادر فـــــي 2022/١0/٦ بتعديــل بعــ�ض اأحكــام  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم ١٩٤/2022 

لئحة القيم والر�سوم والأثمان التـــي حت�سلهــــا 

وزارة الإ�سكــــان والتخطيـــــط العمرانــــــي.

                 جهـــــاز ال�سرائــــب 
�سـادر فـــي 2022/١0/١٣ بتعديل بعـــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم ٤5٦/2022 

الالئحــــة التنفـيذيـــة لقانــــون �سريبـــــة القيمــــة 

امل�سافـة.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحة.

اإعالن ب�ساأن طلبات بـراءات الخرتاع املقبولة.

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

رقم 
ال�سفحة

الأحــــــد 20 ربيـــع الأول ١٤٤٤هـ                                                    املوافـــق ١٦ اأكتــــــوبر 2022م
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اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفاع.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد املتطورة احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد اخلليج املتكاملة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهاء ملقاولت البناء واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة للخطوط الكهربائية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات جزماء للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور دربات للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغنيمي واملزروعي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية العاملية لال�سترياد والت�سدير �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية لتقنية املعلومات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سعيد احلو�سنـــي و�سريكـــه للتجــارة 

واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مندو�ض العفية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإثمار للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معني لالأعمال التجارية املتحدة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سركاء العامليون لتطوير احلا�سب الآيل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز الغيث للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحبة مل�ستلزمات الفرو�سية والهجن �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة را�ســــد بن �سعيـــد بن �سالـــم ال�سبلــــي واأولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الهي�سة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ ا�سبيلية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة اخل�سراء املتحدة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهرم الأبي�ض املميز للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهرم الأبي�ض املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل ظفار الدولية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابع الزهور للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر منتزهات الغربة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمــــال الت�سفـيــة ل�سركــــة خليفــــة بن خديـــــم بن �سعيـــــد بـــن را�ســــــــد 

الري�سي وولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة الغ�سب للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإخاء احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيـــــة ل�سركــــــة اأحمـــــد بـــن اإ�سماعيـــل بــن علـــــــي ال�سيـــــــخ 

و�سركاه - تو�سية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب دم�سق للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الفلج املا�سي - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج الفلج للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ان�سالدو انريجيا م�سقط �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القلعة املتحدة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالم املجد للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيتا ال�ساملة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدامللك املحروقي للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتبة مناء - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتب العربي للطباعة وخدمات الكمبيوتر �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نــزوى للم�ســـاريع اجليولوجية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابطة النجوم للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سال�سل ال�سد للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سني�سلة ال�ساملة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد النه�سة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد الأ�ساطري �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سحراء املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح املودة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض املهارة لت�سكيل املعادن �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوراء اليمامة احلديثة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحب القابل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوط امل�ستوى للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر احليملي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفات اجلودة احلديثة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور لزق للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو جنوى الزدجايل للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة امل�سيق الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سماء الف�سية للتجارة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي لال�ستثمار والتطوير �ض.م.م.
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رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدقم املميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سفار للمقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض العذيبة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني اإبراء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الريا�ض للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة بركاء الرقمية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املباين اخل�سراء لالإن�ساء والتعمري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط النمر ال�سريع للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ املجد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األوان ب�سياء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامل ن�سور ال�سد للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر والرثياء �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سلطان بن عبيد القليعي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درع نزوى للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح بن خمي�ض بن را�سد اخلرو�سي و�سركاه 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأقطاب املحور للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سكندرية اجلديدة للتجارة وال�سناعة �ض.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريامي واليعقوبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن را�سد اليعقوبي و�سريكه - ت�سامنية. 
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفخامة احلديثة للمقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلتم العاملية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركات اخلليج املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قريات الوطنية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركـة اخلليجية الوطنية لل�سرق الأو�سط �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جذور خلدمات النفط والغاز �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط امل�ستقبل الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هو�ض البحار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وعلي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخرة الزرقاء العاملية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركـة العاملية للم�ساريع املتطورة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأقمار العفية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق الالمع للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع يحيى وخالد للتجارة �ض.م.م.

اإعــالن عــن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفـيـــــة ل�سركــــة بوابــــة اخل�ســــراء املتحــــدة للتجــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض اجلوف �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل احلامية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكار ل�ست�سراف امل�ستقبل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم ال�سقلة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هزاع اجلمري للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر ال�سقلة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساملة لل�سحن والتخلي�ض اجلمركي �ض.م.م.
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200
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اإعالن عن انتهــــاء اأعمـــــال الت�سفـيـــــــة ل�سركــــة  اعمـــار اجلنــــوب الوطنيــــة للتجـــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناهل �سحار العاملية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف العي�سائي وعبداللـه املقبايل للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ف�سلى لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات اأبو حمود املنوري للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روعة الإبداع للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة او ان جي �ساباليز )�سركة منطقة حرة( �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الأفكار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمدادات اخلري للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�ض البادية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ستال للديكور �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزهراء احلديثة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للهند�سة وامل�ساريع الع�سرية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد لالأ�سماك �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد لالألبان �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عامر واأولده للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلذاري التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرور الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة ميناء �ساللة �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون ملنتجات الألبان والأجبان �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد ووليد امل�سايخي للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سنعة الذهبية املتحدة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوج الأحمر العاملية لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤ �سحار للت�سوق �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول بركاء الوطنية �ض.م.م. 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روزنة للربجمة والت�سميم �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحر املعدن لت�سكيل احلديد �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن حم�سن مبارك رعفيت و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغربي واملخرتع للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة روابي قارح - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة �سابر الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الزعابي 

واأولده - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اعتزاز للخدمات وال�ستثمار �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغمد الدولية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفرة الف�سية للم�ساريع �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزدهار للم�ساريع واحللول �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن اأم �سيح للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الربكة الذهبية للتجارة �ض.م.م. 
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وزارة الإ�سكـان والتخطيـط العمرانـي

قـــرار وزاري

رقــــم ١٩٤/2022

 بتعديل بع�ض اأحكام لئحة القيم والر�سوم والأثمان 
التـــي حت�سلهــــا وزارة الإ�سكــــان والتخطيـــــط العمرانــــــي

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم اأعمال الو�ساطة فـي املجاالت العقارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقـــم 86/78،

واإلى الئحــة القيــم والر�سوم واالأثمان التــي حت�سلها وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين 
ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/92،

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

التــي حت�سلهــــا  القيـــم والر�ســـوم واالأثمـــان  املرفـــق بالئحــة  ي�ستبـــدل بامللحــــق رقــــم )7( 
وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين امل�سار اإليها، امللحق املرفق بهذا القرار.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.
املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: ١0 من ربيــــع الأول ١٤٤٤هـ
املوافـــــق:   ٦  من اأكتوبـــــــــــــر 2022م

د. خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي
وزيـــر االإ�سـكـــــان والتخطـيــــط العمرانـــي
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ملحـــق رقـــم ) ٧ (

ر�سـوم ت�سجـيل املرخـ�ض لهـم مبزاولـة مهنـة الو�ساطـة العقاريـة

الر�ســم بالريــال العمانــي

نــــوع ال�سهــــــادة باقيم
 املحافظــــــات

حمافظة 
م�سقــــــــط

)150( 
 مائة وخم�سون

)200( 
مائتان

اإ�سدار بطاقة ت�سجيل مزاولة 
مهنة الو�ساطة العقارية الأول مرة

1

)50( 
 خم�سون

)100(
  مائة

جتديد بطاقة ت�سجيل مزاولة
 مهنة الو�ساطة العقارية �سنويا

2

)25(
 خم�سة وع�سرون

)50(
 خم�سون

اإ�سدار بدل فاقد لبطاقة الو�ساطة العقارية 3

)15( 
خم�سة ع�سر

)25( 
 خم�سة وع�سرون

اإ�سدار بطاقة الو�سيط العقاري الأول مرة 4

)10( 
ع�سرة

)15( 
خم�سة ع�سر

جتديد بطاقة الو�سيط العقاري �سنويا 5

)10( 
ع�سرة

)10( 
ع�سرة

اإ�سدار بدل فاقد لبطاقة الو�سيط العقاري 6
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جهـــــاز ال�ضرائــــب 

قــــرار 

رقـــم 2022/456

بتعديـــل بعـــ�ض اأحكــــام 

الالئحـة التنفـيذية لقانون �ضريبـة القيمـة امل�ضافـة

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121،

واإلــــى الالئحــــة التنفـيذيــــة لقانــــون �سريبــــة القيـــمة امل�سافــــة ال�ســــادرة بالقــــرار الــــوزاري 

رقـــم 2021/53،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون �سريبة القيمة امل�سافة، امل�سار اإليها.

املــادة الثانيــــة

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

�ضـدر فـي: 17  / ٣ / 1444هـ

املوافـــــق: 1٣ / 10 / 2022م

 �ضعـــود بــن نا�ضــر ال�ضكيلــي

رئــيــــــــــــ�س جهـــــــــــــــاز ال�سرائــــــــب
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تعديـالت على بع�ض اأحكام 

الالئحة التنفـيذية لقانـون �ضريبـة القيمـة امل�ضافـة

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سو�س املواد )28(، و)55/البنـــد 1(، و)79(، و)143(، و)146(، و)150(، و)155(، 
و)188(، و)189( مـــن الالئحــــة التنفـيذيـــة لقانـــون �سريبة القيمـــة امل�سافـــة امل�ســار اإليهـــا، 

الن�سو�س الآتية:

املــادة ) 28 (

يقـــع مكـــان توريـــــد خدمــــــات الت�ســــالت ال�سلكيـــة والال�سلكيـــــة، فــي مكـــان ال�ستخـــــدام 
الفعلي لهذه اخلدمــات، اأو ال�ستفادة منها، ويحدد مكان ال�ستخدام الفعلــي للخدمـــات 

اأو ال�ستــفادة منها على النحو الآتي: 
اإذا كــان توريـــد اخلدمات من خالل اأدوات ات�ســـال ثابتـــة موجـــودة فـي املوقـــع    1

اأو خدمـــات  اأو العمومية  اجلغرافـي املحــدد لتلقـــي اخلدمـــة كالهواتف الثابتة 
ا�ستخـــدام تلك  الفعلـــي للعميــــل فـي موقع  الإنتـــرنت والتـــي تتطلــب الوجــود 
اأو ال�ستفادة منها  الفعلــي لهذه اخلدمات  فـيكـــون مكـــان ال�ستخدام  الأدوات، 

فـي مكان وجـــود تلك الأدوات فـي املوقع اجلغرافـي املحدد.

ا�ستخدام    2 مكان  يكون  املحمول،  �سبكات  من خالل  مقدمة  اخلدمات  كانت  اإذا 
اخلدمة والنتفــــاع بهـــا فـي الدولـــــــة التــــي متتـلك الرمــــــز الدولـــــــي لل�سريحــــــة 

الإلكرتونيـــة التي ي�ستخدمها العميل.

وفـــي غيــر مــــا ورد فـي البنديــن )1( و )2( من هذه املادة، يكون مكان ا�ستخــــدام اخلدمــــة 
اأ�سا�س املعلومات  اإقامة العميل، وعلى املورد حتديد ذلك على  والنتفاع بها فـي مكان 

املقدمة من العميل بعد التاأكد من �سحتها وفق اإجراءات الأمن املعتادة جتاريا. 
ويجب حتديد مكان ال�ستخدام الفعلي للخدمات اأو ال�ستفادة منها لكل معاملة على حدة، 
فـي حال قيام مورد بتوريد خدمات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية اإلى عميل بهدف 

اإعادة توريدها اإلى عميل اآخر.
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وفـي جميع الأحوال، يحدد مكان ال�ستخدام الفعلي خلدمات الت�سالت اأو ال�ستفادة 
منهـــــا بح�ســـب تاريـــخ ا�ستحقاق ال�سريبة املن�سو�س عليه فـي املــــادة )26( من القانـــون، 
ول توؤثر اأي تغيريات لحقة تطراأ على ا�ستخدام اخلدمة التي يتم تلقيها فـي حتديد 

مكان التوريد. 

املـــادة ) 55/البند 1 (

الفاتورة ال�سريبية ال�سادرة وفقا للف�سل الثامن من هذه الالئحة.   1

املــــادة ) 79 (

تعفى من ال�سريبة   فـي تطبيق حكم البند )1( مـن املـادة )47( مــن القانـــون   توريـــد 
اخلدمــات املاليـــة، با�ستثناء اخلدمـــات املاليــة التـــــي يكـــــون فـيهــــا �ســــــداد املقابـــــل كر�سـم 

اأو عمولـــة اأو خ�سم جتاري، وت�سمل اخلدمات املالية املعفاة من ال�سريبة الآتي:
توفـري القرو�س وحتويلها وال�سلف.    1

الئتمان، مبا فـي ذلك اأق�ســــاط الئتمــــان فــــي معامـــالت ال�ســـــراء التاأجريي     2
اأو الإيجار املنتهي بالتملك و�سمان الئتمان.

3   اإيداع الأموال فـي احل�سابات اجلارية وح�سابات التوفـري والإيداع.
توريــــــــد واإ�ســـــدار الأدوات املاليــــة كامل�ستقــــات والعقـــــود الآجلـــــة واخليـــــــارات     4

واملعامــــالت املماثلــــة.
توريد واإ�سدار الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية الأخرى.    5

نقل ملكية اأي اأوراق مالية اأو م�ستقات تتعلق باأي اأوراق مالية.    6
خدمات التاأمني على احلياة.    7

وتعامـــــل توريــــــدات اخلدمــــات املاليـــة التــي تتم مبوجــب اأي معاملــة ماليــة اإ�سالميـــة 
بذات املعاملة املطبقة على املنتجات التقليدية.

املــــادة ) 143 (

يجب على اخلا�سع لل�سريبة اإ�سدار فاتورة �سريبية فـي احلالت الآتية: 

عند القيام بتوريدات، مبا فـي ذلك التوريدات ل�سالح �سخــ�س غيـــر خا�ســــع    1
لل�سريبة اأو ل�سخ�س خا�سع لل�سريبة يخ�س�سها لغاياته اخلا�سة.
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عند القيام بتوريدات مفرت�سة.  2

عند ت�سلم املقابل   كليا اأو جزئيا   قبل تاريخ التوريد.  3

ويجب اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية فـي موعـــد اأقـــ�ساه )15( خم�سـة ع�سر يوما مــن تاريخ 
حدوث اأي من احلالت املحددة فـي البنود اأعاله.

كمـــــا يجـــــب اإ�ســـــدار الفاتــــــورة ال�سريبيــــة ب�سيغـــة اإلكرتونيـــة معتمــــــدة فـــــي احلــــالت 
التـــي يحددهـــا اجلهـــاز. علــى اأن يحـــدد اجلهـــاز املتطلبـــات الإ�سافـية لإ�ســـدار الفواتيــــر 

الإلكرتونية والبيانات التي يجب اأن تت�سمنها.
ويجـــب علــــى ال�سخ�س الـــذي يقــــوم باإ�ســـدار الفاتـــورة ال�سريبية اإ�سدارها على نحو 
ميكـــن من التاأكد من �سحة امل�ســدر واملحـــتوى والتاأكــــد من اإمكانيــــة قـــراءة الفاتـــورة، 

وذلك بـــدءا من تاريخ الإ�سدار حتى نهاية فرتة حفظ الفاتورة. 
ويجــــوز للرئيـــ�س تعليـــــق اأو اإلغـــاء اللتزام بتطبيق الفاتورة ال�سريبية الإلكرتونية   
كليـــا اأو جزئيا   على فئـة من الأ�سخـــــا�س اأو �سخـــ�س معــــني بعـــــد درا�ســــة اأ�سبـــــاب ذلك، 

وفقا لل�سوابط التي يحددها اجلهاز.

املــــادة ) 146 (

ا�ستثناء من اأحكام املــادة )143( من هذه الالئحـــة، يجــوز للخا�ســع لل�سريبـــة اإ�ســـدار 
فاتورة �سريبية مب�سطة فـي حال كانت قيمة التوريدات دون ال�سريبة اأقل من )500( 

خم�سمائة ريال عماين، اأو فـي اأي حالة اأخرى يحددها اجلهاز.
ويجب اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية املب�سطة خـــالل املواعيـد املحـــددة فـي املــــادة )143( 
من هذه الالئحة، على اأن يتم اإ�سدارها ب�سيغة اإلكرتونية فـي احلالت التي يحددها 

اجلهاز.

املـــــادة ) 150 (

يجـوز للخا�ســـــع لل�سريبــة اإ�ســـــدار فاتـــــورة �سريبـيـة ملخ�ســــة ت�سمل جميـــع تــــوريدات 
اإلــى نفـــــ�س العميــــل خــــــالل �سهـــــر واحـــد، علــى اأن يتـــم  ال�سلــــع واخلدمـــات املقدمـــــة 
اإ�سدارهـــا خــــالل )15( خم�سة ع�سر يوما من انتهاء ال�سهر، ويجب اأن تت�سمن الفاتورة 
ال�سريبية امللخ�سة البيانــــات ذاتهــــــا التــــي تت�سمنهـــا الفاتورة ال�سريبيـــة واملن�ســـو�س 

عليها فــــي املـــــادة )144( من هذه الالئحة. 
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املـــــادة ) 155 (

على اخلا�سع لل�سريبة اإ�سدار م�ستند معدل فـي الأحوال التي تقت�سي تعديـل الفاتــورة 
بعــــد اإ�سدارهــــا، على اأن يتـــم اإ�ســـداره ب�سيغة اإلكرتونية فـي الأحــوال التي تكــون فـيها 

الفاتورة الأ�سلية قد �سدرت ب�سيغة اإلكرتونية. 
ويجب اأن يكون امل�ستند املعدل مطابقا لأحكام املادة )144( من هذه الالئحة، مع الإ�سارة 
اإلى الفاتورة اأو جمموعة الفواتري حمل التعديل، وقيمة ال�سريبة الواجب تعديلها.

املـــــادة ) 188 (

تــــرد ال�سريبـــة املدفوعــــة مـــن احلكومــــات الأجنبيــــة والهيئات والبعثات الدبلوما�سيــة 
والقن�سليــة والع�سكريـة واملنظمـــات الدولية، وروؤ�ســــاء واأع�ساء ال�سلكــني الدبلوما�ســـي 
والقن�سلــي املعتمدين لــــدى �سلطنـــة عمــــان   ب�ســـرط املعاملـــة باملثل   وفـــقا لل�ســـــروط 
وال�سوابـــط التـــي يحددهــــا جهاز ال�سرائب بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية وبعد موافقة 

وزارة املالية.

املـــــادة ) 189 (

يجب على �ساحب ال�ساأن اأن يتقدم بطلب اإلى اجلهاز با�سرتداد ال�سريبة وفقا للنموذج 
املعد لذلك، ووفقا لالإجراءات التي يحددها اجلهاز.

املــادة ) 2 ( 

اإليها  امل�سار  التنفـيذية لقانون �سريبة القيمة امل�سافة  املادة )1( من الالئحة  اإلى  ي�ساف 
)بند برقم 8(، واإلى املــادة )202( )بند برقم 4(، ن�ساهما الآتي: 

املـــــادة ) 1 ( ) البنـــد 8 (

8 - الفاتورة ال�ضريبية الإلكرتونية: 
فاتورة �سريبية ت�سدر ب�سيغة اإلكرتونية منظمة مــــن خــــالل و�سيلـــة اإلكرتونيـــة، 
هذه  فـي  املحددة  املعلومات  اأدنـى    بحـــد  الفاتــــورة    هـــذه  تت�سمـــن  اأن  ويجـــب 

الالئحة واأي معلومات اأخرى يحددها اجلهاز.

املـــــادة ) 202 ( ) البنــد 4 ( 

عـــــدم اإ�ســـــدار الفاتـــــورة ال�سريبيـــة وفقـــا للمتطلبـــات املحددة فـي هـــذه الالئحـــة    4
واأي متطلبات يحددها اجلهاز ب�ساأن اإ�سدار الفاتورة ال�سريبية الإلكرتونية.
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 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن

تعلــن د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــة عــن �لبـر�ء�ت �ملمنوحــة، وذلك وفقــــا للمادة )10( من �أحكـــام 
قانــون حقـــوق �مللكيـــة �ل�سناعيـــة �ل�ســادر باملر�ســوم �ل�سلطانــي رقــم 2008/67 و�ملـــادة )36( 

من الئحته �لتنفـيذية �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2008/105.

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة
21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71��سم طالب �لرب�ءة

72��سم �ملخرتع

73��سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74��سم �لوكيل
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الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع/ منوذج املنفعة
�سلطنـــــة عمـــــــان

وزارة التجـارة وال�سناعــة
وترويـــج اال�ستثمـــــار 

املديريــة العامــة للتجــارة
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22(2017/6/22
)21(OM/P/2017/00189
)44(
)45(
)11(423

B28B 1/52 (2006.01), C04B 28/14 (2006.01), C04B 11/00 (2006.01)Int. Cl.8(51)

كنوف جيب�س كيه جي - �أملانيا1)71(
2

)72(

فويجت فولك�سفاجن - �أملانيا1
�سيلري لوثار - �أملانيا2
بورزي�سك يورجن - �أملانيا3
تي�سفـيتانوف فالدميري - �أملانيا4
�أيفانوفا-ت�سانيفا ، فانيا - �أملانيا5

)73(1
2

)74(
�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1
2
3

)30(PCT/EP2014/003457/22.12.2014 - EP
)12(

)54(    ت�سمية االخرتاع           
لوح ليفـي جبسي وطريقة إلنتاج ألواح ليفـية جبسية

تبد�أ �حلماية من 2014/12/22 وتنتهي بتاريخ 2034/12/22

)57(    الو�سف املخت�سر
يتعلق �الخرت�ع بلوح ليفـي جب�سي )10( ينتج فـي عملية جافة ل Siempelkamp، ت�ستمل على %75 
بالوزن �إلى ٩0% بالوزن )بالن�سبة �إلى جمموع �خلليط �جلاف( لن�سف هيدر�ت كربيتات كال�سيوم و%10 
بالوزن �إلى 25% بالوزن )بالن�سبة �إلى جمموع �خلليط �جلاف( �ألياف ورقية، حيث تكون ن�سف هيدر�ت 
كربيتات �لكال�سيوم خليطا من ن�سف هيدر�ت كربيتات α-كال�سيوم ون�سف هيدر�ت كربيتات β-كال�سيوم، 
حيث يكون حمتوى ن�سف هيدر�ت كربيتات �لα-كال�سيوم فـي �خلليط 5% على �الأقل بالوزن )بالن�سبة 
�إلى جمموع ن�سف هيدر�ت كربيتات �لكال�سيوم(. وباالإ�سافة �إلى ذلك، يتعلق �الخرت�ع بطريقة الإنتاج 

 .Siempelkamp لوح ليفـي جب�سي )10( �سمكه 23 مليمرت فـي عملية فـي عملية جافة لل
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(57) Abstract 
 

process, comprising 75 wt% to -The invention relates to a gypsum fiber board (10) produced in a Siempelkamp dry
al hydrate and 10 wt% to 25 wt% (relative to the tot-90 wt% (relative to the total dry mix) of calcium sulfate hemi

hydrate and -calcium sulfate hemi-hydrate is a mixture of α-e calcium sulfate hemith paper fibers, wherein ix)dry m
hydrate in the mixture is at least 5 -calcium sulfate hemi-hydrate, wherein the content of α-calcium sulfate hemi-β

. Further the invention relates to a method for producing a hydrate)-sulfate hemi iumwt% (relative to the total calc
process.-kness of 23 mm in a Siempelkamp drygypsum fiber board (10) of a thic 
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�إعـــــــــالن
كـــل ذي م�صلحــــة  املقبولـــة، وعلـــى  البـــــراءات  الفكريــــة عـن طلبـــات  امللكيـــة  دائـــرة  تعلـــن 
احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�صر وذلــك طبقـــا 
للمــــادة ) 9 - 5 - ج ( وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�صناعيـــــة ال�صــــادر باملر�صـــــوم 
ال�صلطــــانــي رقــــــــم 2008/67 واملـــــــــادة )31( مـــــن الئحتـــــــه التنفـيذيـــــة ال�صـــــــادرة بالقــــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105.

رمـــوز �لبيانـــات �لببليوجر�فـية

�لرمــــــز�لبيــان �لببليوجر�فـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�صبقيــة

32تاريــخ االأ�صبقيــة

33بلــد االأ�صبقيــة

54ت�صميــة االختـراع

57الو�صــف املخت�صـر

71ا�صــم طالــب البــراءة

72ا�صــم املختـرع

73ا�صـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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 - 1

)21(OM/P/2017/000209

)22(    17/7/2017

)31(PCT/US2015/ 018772   

)32(4/3/2015

)33(US

و�صيلة حقن واإنتاج تعمل بالبخار.)54(
 STEAM OPERATED INJECTION AND PRODUCTION DEVICE

االأمناط، )57( اأحد  فـي  بالبخار.  تعمل  التدفق  فـي  و�صيلة وطريقة حتكم  الك�صف عن  يتم 
اجلوفـي  التكوين  منطقة  داخل  البخار  حقن  فـي  التدفق  فـي  التحكم  و�صيلة  ت�صاعد 
املحتوية على الهيدروكربونات. فـي منط اآخر، ت�صاعد و�صيلة التحكم فـي التدفق على 
اإلى ال�صطح. تت�صمن و�صيلة التحكم فـي  اإنتاج الهيدروكربونات من التكوين اجلوفـي 
التدفق مكب�صا مو�صوعا بني مبيت و�صياق به منافذ متحاذية، والتي تنزلق بني مو�صع 
اأول حيث تتم حماذاة اإحدى جمموعات املنافذ مع املنافذ املوجودة فـي املبيت وال�صياق 
ومو�صع ثاين حيث تتم حماذاة جمموعة اأخرى من املنافذ االأ�صغر مع املنافذ املوجودة 
فـي املبيت وال�صياق. يتم ت�صغيل املكب�ض مبنفاخ به حجرة حتتوي على مائع. ي�صتجيب 

املائع للتغريات فـي درجة احلرارة و/اأو ال�صغط.
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A steam operated flow control device and method is disclosed. In 
one mode, the flow control device enables steam to be injected into a 
subterranean formation region containing hydrocarbons. In another mode, 
the flow control device enables the hydrocarbons to be produced from the 
subterranean formation to the surface. The flow control device includes 
a piston disposed between a housing and a mandrel having aligned ports, 
which slides between a first position where one set of ports align with the 
ports in the housing and the mandrel and a second position where another 
set of smaller ports align with the ports in the housing and mandrel. The 
piston is operated by a bellows having a chamber which contains a fluid. 
The fluid responds to temperature and/or pressure variations.

هاليبورتون اينريجي �صريفـي�صيز، اإنك.)71(
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

جري�صي، �صتيفـني، مايكل    )72(
GRECI, Stephen, Michael                                                                                                            
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)21(OM/P/2017/000230

)22(6/8/2017

)31(PCT/US2016/ 017094  

)32(9/2/2016

)33(US

نظام كبح لعربات �صكة حديد.)54(
  BRAkING SYSTEMS FOR RAILWAY CARS.

يحدد )57( احلديدية.  ال�صكك  لعربات  كبح  اأنظمة  بتوفـري  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
نظام الكبح حمور طويل، ويت�صمن جتميعة مكابح اأولى ، وجتميعة مكابح ثانية، 
وم�صغل قابل للت�صغيل لتوليد قوة خطية، ويتم و�صع امل�صغل بالقرب من جتميعة 
املكابح الثانية. يت�صمن نظام الكبح اأي�صا ق�صيب متحرك وق�صيب ثابت ميتد بني 
جتميعة املكابح االأولى وجتميعة املكابح الثانية. فـي بع�ض النماذج، يت�صمن نظام 
الكبح اأي�صا رافعة و�صابط حركة دوا�صة كبح مو�صوع بالقرب من جتميعة املكابح 
االأولى، ويت�صل �صابط حركة دوا�صة الكبح بتجميعة املكابح االأولى والرافعة ويكون 
قابال للت�صغيل ل�صبط م�صافة بطول املحور الطويل بني نقطة مرجعية لتجميعة 
الكبح  النماذج، يت�صمن نظام  فـي بع�ض  للرافعة.  االأولى ونقطة حمورية  املكابح 
متحرك  وق�صيب  ثابت  ق�صيب  امل�صغل،  الثانية،  املكابح  بتجميعة  مت�صلة  دعامة 

مت�صل بالدعامة.
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Braking systems for railway cars are provided. A braking system defines 
a longitudinal axis, and includes a first brake assembly, a second brake 
assembly, and an actuator operable to generate a linear force, the actuator 
disposed proximate the second brake assembly. The braking system 
further includes a movable rod and a fixed rod extending between the first 
brake assembly and the second brake assembly. In some embodiments, 
the braking system further includes a lever and a slack adjuster disposed 
proximate the first brake assembly, the slack adjuster connected to the first 
brake assembly and the lever and operable to adjust a distance along the 
longitudinal axis between a reference point of the first brake assembly and a 
pivot point of the lever. In some embodiments, the braking system includes 
a strut connected to the second brake assembly, the actuator, fixed rod and 
movable rod connected to the strut.

اأم�صتيد ريل كومباين، اإنك)71(
AMSTED RAIL COMPANY, INC.   

�صاند، جوناثان   )72(
SUNDE, Jonathan
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)22(6/8/2017

)31(PCT/US2016/017097  

)32(9/2/2016

)33(US

نظام كبح لعربات �صكة حديد.)54(
  BRAkING SYSTEMS FOR RAILWAY CARS

يحدد )57( احلديدية.  ال�صكك  لعربات  كبح  اأنظمة  بتوفـري  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
نظام الكبح حمور طويل، ويت�صمن جتميعة مكابح اأولى، وجتميعة مكابح ثانية، 
وم�صغل قابل للت�صغيل لتوليد قوة خطية، ويتم و�صع امل�صغل بالقرب من جتميعة 
املكابح الثانية. يت�صمن نظام الكبح اأي�صا ق�صيب متحرك وق�صيب ثابت ميتد بني 
جتميعة املكابح االأولى وجتميعة املكابح الثانية. فـي بع�ض النماذج، يت�صمن نظام 
الكبح اأي�صا رافعة و�صابط حركة دوا�صة كبح مو�صوع بالقرب من جتميعة املكابح 
االأولى، ويت�صل �صابط حركة دوا�صة الكبح بتجميعة املكابح االأولى والرافعة ويكون 
قابال للت�صغيل ل�صبط م�صافة بطول املحور الطويل بني نقطة مرجعية لتجميعة 
الكبح  النماذج، يت�صمن نظام  فـي بع�ض  للرافعة.  االأولى ونقطة حمورية  املكابح 
متحرك  وق�صيب  ثابت  ق�صيب  امل�صغل،  الثانية،  املكابح  بتجميعة  مت�صلة  دعامة 

مت�صل بالدعامة.
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Braking systems for railway cars are provided. A braking system defines 
a longitudinal axis, and includes a first brake assembly, a second brake 
assembly, and an actuator operable to generate a linear force, the actuator 
disposed proximate the second brake assembly. The braking system 
further includes a movable rod and a fixed rod extending between the first 
brake assembly and the second brake assembly. In some embodiments, 
the braking system further includes a lever and a slack adjuster disposed 
proximate the first brake assembly, the slack adjuster connected to the first 
brake assembly and the lever and operable to adjust a distance along the 
longitudinal axis between a reference point of the first brake assembly and a 
pivot point of the lever. In some embodiments, the braking system includes 
a strut connected to the second brake assembly, the actuator, fixed rod and 
movable rod connected to the strut.

اأم�صتيد ريل كومباين، اإنك)71(
AMSTED RAIL COMPANY, INC.   

�صاند، جوناثان   )72(
SUNDE, Jonathan
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(21)OM/P/2017/000233

(22)6/8/2017

(31)PCT/NL2016/050074  

(32)2/2/2016

(33)US

قاطرة بحرية مزودة بنظام جر على هيئة ناقل دوار.(54)
TUGBOAT PROVIDED WITH A CARROUSEL-TYPE TOWING SYSTEM

�سطح (57)  ،(2) فردي  بدن  على  ت�ستمل   ،(1) بحرية  بقاطرة  االخرتاع احلايل  يتعلق 
(3) ونظام �سحب (4) له قاعدة (5) مت�سلة بال�سطح، والقاعدة لها نقطة مركزية 
(CP)، وعربة نقل(6) قابلة للتحريك عرب القاعدة على 360 ْ، حيث حتتوي العربة 
على ون�ش يعمل بالقدرة (7)، حيث يتم توفـري وحدتي دفع (12)، ميكنهما توفـري 
االجتاه  فـي  الدفع  وحدات  حماذاة  تتم  حيث  اأفقي،  م�ستوى  فـي   ْ 360 على  دفع 
الطويل حيث تبلغ امل�سافة بني وحدات الدفع 10% على االأقل من طول (L) القاطرة 
البحرية فـي االجتاه الطويل، حيث يتم ت�سميم القاطرة البحرية بحيث اأنه اأثناء 
ال�سحب تبلغ امل�سافة العمودية بني نقطة املركز وخط املاء (Hcp) مق�سومة على 
املاء (Hcp) هو  امل�سافة العمودية بني مركز الدفع اخلا�ش بوحدات الدفع وخط 

.1.5 - 0.3
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The invention relates to a tugboat (1), comprising a single hull (2), a deck 
(3) and a towing system (4) having a base (5) connected to the deck, the 
base having a centre point (CP), and a cart (6) that is moveable over the 
base over 360°, wherein the cart comprises a powered winch (7), wherein 
two propulsion units (12) are provided, capable of providing thrust over 
360° in a horizontal plane, wherein the propulsion units are aligned in the 
longitudinal direction, wherein the distance between the propulsion units 
is at least 10% of a length (L) of the tugboat in the longitudinal direction, 
wherein the tugboat is configured such that during towing the vertical 
distance between the centre point and the waterline (Hcp) divided by the 
vertical distance between the centre of thrust of the propulsion units and the 
waterline (Hcp) is 0,3 - 1,5.

نوفا باتنت  بي . فـي .(71)
NOVA PATENT B.V.   

مولر، كورنيلي�ض ليفـينو�ض  (72) 
MULLER, Cornelis Levinus
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)21(OM/P/2017/000288

)22(9/10/2017

)31(PCT/US2016/ 026813 

)32(8/4/2016

)33(US

البداية اإلى نهاية تكوين ال�صعاع اأنظمة ال�صواتل)54(
 GROUND BASED ANTENNA BEAMFORMING FOR COMMUNICATIONS 
BETWEEN ACCESS NODES AND USERS TERMINALS LINkED BY A 
SATELLITEN AND SATELLITE THEREFORE.

التبديالت )57( نهاية  اإلى   )500( اأنظمة  تت�صمن  ال�صعاع  تكوين  نهاية  اإلى  البداية 
)503، 1202، 3403( و�صيطا ال�صبكات )502( لتوفـري ات�صال للم�صتخدم الطرفـية 
اجلزء  توزيع  وميكن   .)519( �صعاع  حتديد  مناطق  نطاق  فـي  امل�صتخدم   )517(
االأر�صي دخول وحدات اجلغرافـي )515( ونظام معاجلة مركزية )505(. حرارة 
عودة اإ�صارات )525(، ينتقل امل�صتخدم الطرفـية، واملتعددة التي ا�صتقبال / اإر�صال 
و�صط  اإلى  ونقلها  للنهاية  ناقل  فـي   )1702( اإ�صارات  ممرات  من  وافرا  عددا 
beamformers )513، 531(، ت�صتعيد م�صارات  القاعدة. �صبكة االأر�ض، با�صتخدام 

نقل البيانات امل�صتخدمة بوا�صطة م�صتخ.
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End-to-end beamforming systems (500) include end-to-end relays (503, 
1202, 3403) and ground networks (502) to provide communications to user 
terminals (517) located in user beam coverage areas (519). The ground 
segment can include geographically distributed access nodes (515) and a 
central processing system (505). Return uplink signals (525), transmitted 
from the user terminals, have multipath induced by a plurality of receive/
transmit signal paths (1702) in the end to end relay and are relayed to 
the ground network. The ground network, using beamformers (513, 531), 
recovers user data streams transmitted by the user terminals from return 
downlink signals (527). The ground network, using beamformers (513, 
529) generates forward uplink signals (521) from appropriately weighted 
combinations of user data streams that, after relay by the end-end-end relay, 
produce forward downlink signals (522) that combine to form user beams.

فـيا�صات، انك)71(
American Company

مارك ميلر)72(
MILLER, Mark  

كينيث بوير 
BUER,  Kenneth       
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)31(PCT/JP2015/059833
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�صنبك ت�صكيل مبكب�ض ثني.)54(
BENDING-PRESS FORMING PUNCH.

بعزم )57( يتاأثر  بالكاد  ثني  ت�صكيل مبكب�ض  �صنبك  الك�صف عنه هو عبارة عن  يتم  ما 
عبارة  توفـريه  يتم  ما  جيدة.  با�صتدارة  اأ�صطوانة  على  احل�صول  وميكن  االنثناء 
واأمين  اأي�صر   )1( القوالب  من  زوج  على  ي�صتمل  ثني  مبكب�ض  ت�صكيل  �صنبك  عن 
يتم و�صعهما عند فوا�صل على طول اجتاه عر�صي ملادة �صفـيحة )S) الإ�صناد مادة 
ال�صفـيحة )S( عند مكانني، و�صنبك )2( متحرك فـي اجتاه لالقرتاب اأو االبتعاد 
عن القالبني )1( وب�صكل متعاقب يكب�ض مادة ال�صفـيحة )S) فـي االجتاه العر�صي 
اأثناء اإدخال مادة ال�صفـيحة �صويا مع القالبني )1( لتنفـيذ االنثناء، حيث ي�صتمل 
ال�صنبك )2( على راأ�ض �صنبك )2اأ( له �صطح معاجلة )ت�صكيل( )k) يكون فـي متا�ض 
مع مادة ال�صفـيحة )S) لكب�ض مادة ال�صفـيحة )S) ب�صكل مقعر، وم�صند �صنبك يتم 
اإم�صاكه بو�صله براأ�ض ال�صنبك )2اأ( الإ�صناد راأ�ض ال�صنبك )2اأ(. عالوة على ذلك، 
k له مركز �صطح معاجلة )O) يتطابق  يكون لراأ�ض ال�صنبك )2اأ( �صطح معاجلة 
مع حمور )q) مل�صند ال�صنبك )2ب( ويت�صكل بقو�ض دائري غري منتظم يكون فـيه 

ن�صف قطر فـي منطقة مركزية فـي االجتاه العر�صي هو ن�صف قطر اأق�صى.
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[Problem] To propose a die for bending-press forming whereby the effects of 
bending moments are small and a high-roundness cylinder can be obtained. 
[solution] In this die for bending-press forming, said die comprising a left/
right pair of die blocks (1) that support a sheet material (s) at two points 
and a punch (2) that can move toward and away from the die blocks (1) and 
bends the sheet material (s) sandwiched between the die blocks (1) and the 
punch (2) by successively applying pressure thereto in the width direction 
thereof, the punch (2) comprises the following: a punch head (2a) that has a 
working surface (k) that directly contacts the sheet material (s) and applies 
pressure thereto so as to give the sheet material (s) a concave shape; and a 
punch support (2b) that is attached to the punch head (2a) so as to be held 
thereby and supports said punch head (2a). The center (o) of the working 
surface (k) of the punch head (2a) coincides with the central axis (q) of 
the punch support (2b), and the shape of said working surface (k) is a non-
uniform circular arc, the radius thereof in the widthwise middle thereof 
being the maximum radius thereof.

JFE Steel Corporationجيه اإف اإي �صتييل كوربوري�صن)71(

ياكويا تاميورا)72( 
TAMURA, Yukuya

كينجي تانيي�صي
TANIICHI, kenji

هوري ما�صايوكي
HORIE, Masayuki

اإي�صامو يا�صوهارا
YASUHARA, Isamu
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طريقة الإنتاج خريطة عمق. )54(
METHOD FOR PRODUCING A DEPTH MAP.

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة الإنتاج خريطة عمق من منطقة ك�صف )1( خا�صة )57(
اأنابيب حتت االأر�ض )2( فـي منطقة الك�صف  ب�صطح االأر�ض، حيث يتم ترتيب خط 
االأقل  تتابع �صورة واحدة على  ت�صجيل  التالية:  الطريقة اخلطوات  )1(، وتت�صمن 
املناظرة  الكامريا  واجتاه  )3(، حتديد مو�صع  االأقل  على  واحدة  كامريا  با�صتخدام 
لكل ت�صجيل م�صتقل، حتديد مو�صع مكاين واجتاه )4( خط االأنابيب حتت االأر�ض 
اإنتاج خريطة العمق اخلا�صة مبنطقة الك�صف  )2( املرتب فـي منطقة الك�صف )1(، 
)1( با�صتخدام طريقة م�صح م�صتوى على اأ�صا�ض عمليات الت�صجيل امل�صتقلة وموا�صع 
الكامريا املرتبطة ، حيث يتم تق�صيم فرعيا اأق�صى منطقة عمق )5( لطريقة م�صح 
امل�صتوى ب�صكل مالئم اإلى اإجمايل قطاعات )N )i، اأي وفقا الأدنى �صمك طبقة حمدد 
�صلفا)T( لالأر�ض التي تغطي خط االأنابيب حتت االأر�ض )2(، بوا�صطة عدد حمدد 
�صلفا من امل�صتويات )6( املتباعدة ب�صكل خمتلف عن بع�صها البع�ض ومتتد موازية 
واحد  لكل   )Di( �صلفا  حمدد  قطاع  ارتفاع  تخ�صي�ض  يتم  حيث  البع�ض،  لبع�صها 
م�صتقل من القطاعات )i( N، وحيث ميتد اجتاه امل�صتويات )6( موازي الجتاه )4( 

خط االأنابيب حتت االأر�ض )2(.
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The invention relates to a method for producing a depth map from a 
detection region (1) of the earth's surface, in which detection region (1) 
an underground pipeline (2) is arranged, comprising the following method 
steps: recording at least one image sequence by means of at least one camera 
(3); determining the position and orientation of the camera corresponding 
to each individual recording; determining a spatial position and orientation 
(4) of the underground pipeline (2) arranged in the detection region (1); 
producing the depth map of the detection region (1) by means of a plane 
sweep method on the basis of the individual recordings and the associated 
camera positions; wherein the maximum depth region (5) of the plane 
sweep method is subdivided into a total of N sections (i) in an adaptive 
manner, namely according to a predetermined minimum layer thickness 
(T) for the ground covering the underground pipeline (2), by means of a 
predetermined number of planes (6) which are spaced differently from 
one another and extend parallel with respect to one another, whereby a 
predetermined section height (Di) is associated with each of the individual 
N sections (i), and wherein the orientation of the planes (6) extends parallel 
to the orientation (4) of the underground pipeline (2).

�صيمن�ض اكتينج�صل�صافت)71(
 Siemens Aktiengesellschaft

األوي�ض جوزيف بري�صباور)72( 
BIRCHBAUER, Josef, Alois

�صتيفان واكولبينجر
WAkOLBINGER, Stefan
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام 
قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111965
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلودة لالأعمال املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: روي, ولية مطرح, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/8/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 117781
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�سكويت, املعمول, حلويات من التمور, حلويات �سكرية, مك�سرات, قهوة, اأنواع احللويات 
ال�سرقية, احللوى العمانية, املنتجات املرتبطة بالتمور وم�ستقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور احلديثة لالأعمال �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/3/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122482

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع و�سوي الأ�سماك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القر�س للم�ساريع املثالية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129628

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات املعادن النفـي�سة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية مطرح, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/6/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131749

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب تاأجري ال�سيارات بدون ال�سائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور�س ال�سرق الأو�سط �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 333 ر.ب: 316, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131803

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  بالتجزئة  البيع  وال�سيل,  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الوردة ال�سوداء املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/9/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133407

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الورود الطبيعية والعطور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهد الأرجوان للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية الر�ستاق, حمافظة جنوب الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142593

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية ال�سحية )عيادة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قبــ�س البياتي للتجـــــارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149720

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

روب, اللنب, حليب, بي�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عينان الوطنية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151592

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريف الوطنيه لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151594

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سام ال�ساكبية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154917

فـي الفئة  3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية, خ�سب معطر, عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع �سمال الباطنة املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151676
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�ساور جموهرات, قالئد جموهرات, جموهرات, دبابي�س حلي, خوامت جموهرات, اأقراط, 
دبابي�س جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رانا قي�سر و�سركاه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152050
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإدارة  �سبكات احلا�سوب,  املبا�سر على  والدعاية  الإعالن  واإعالن,  واإعالن )دعاية  دعاية 
لالآخرين,  املبيعات  ترويج  باآخرين,  اخلا�سة  واخلدمات  ال�سلع  لرتخي�س  التجارية 
ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني, جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر, حت�سني 
حمرك البحث لرتويج املبيعات, حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية, 
اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها, توفـري معلومات الأعمال عن 

طريق مواقع الإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 501913, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152527
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�ساور  اأ�سالك ف�سية, خيوط ف�سية جموهرات,  عقيق, متائم جموهرات, ف�سة مغزولة 
للزينة  دبابي�س  للمجوهرات,  اليد, حلي �سغرية  ل�ساعات  اأحزمة  يد,  �ساعات  جموهرات, 
علب  ما�س,  جموهرات,  قالئد  �ساعات,  �سال�سل  جموهرات,  �سل�سلية  قالئد  جموهرات, 
�سبائك من  اأو مطرق, خيوط ذهبية جموهرات,  �ساعات, جموهرات, ذهب غري م�سغول 
لتزيني  جموهرات  نفـي�سة,  معادن  من  فنية  اأ�سغال  جموهرات,  خوامت  نفـي�سة,  معادن 

القبعات, اأقراط, اأ�ساور م�سنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العا�سمة الذهبية ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152866
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جراد  للطعام,  ال�سمك  غراء  حية,  غري  بحرية  �سرطانات  ف�سيخ,  �سمك  حي,  غري  �سمك 
البحر ال�سائك غري حي, اأ�سماك ق�سرية غري حية, �سردين, �سمك تونا, منتجات غذائية 
من ال�سمك, قريد�س غري حي, �سمك حمفوظ, جمربي غري حي, �سمك معلب, دقيق �سمك 

لال�ستهالك الب�سري, �سمك مملح, خيار البحر غري احلي, مو�س )�سمك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ها�سم املحرزي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153049

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رزق العطاء للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153208

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج وتعبئة مياه ال�سرب املعباأة فـي عبوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سر احلديث للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153350

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�ساكن الراحة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153423

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت البناء والت�سييد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبل �سبح للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153477

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رخام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول الغليلة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153506

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع, ت�سويق, خدمات الت�سويق عرب الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار العز املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/3/16

-49-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153817
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات النقل الآيل، الروبوتات ذاتية القيادة، ال�سيارات الآلية، الطبول الآلية، املركبات 
الآلية وبالتحديد املركبات الآلية املبتكرة، جهاز تثبيت الكامريا للمركبات، اأجزاء املركبات 
وحمركات  القيادة  واأحزمة  الربط  وق�سبان  املعادلت  وبالتحديد  واك�س�سواراتها  الآلية 
الديزل وغري الديزل واملحاور وترو�س القيادة ووحدات التوجيه والزجاج الأمامي ولوحات 
اجلري وواقيات الطني والعجالت و�سال�سل الإطارات وامل�سدات وناقالت احلركة، العربات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن N/A ،98109، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب :3806 ر.ب: 112

حـــــق الأولويـــــــــة: )رقــــــــــم الأولويــــــــــــة: 84418 - تاريـــــــــــــــخ الأولويــــــــــــة: 2021/9/27 - 

) JM :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154240
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلقيبة الزرقاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154355

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خامات حديدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لتوزيع احلديد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154392

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأثاث والأدوات املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الق�سر العايل املتكامل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154458

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجون اأ�سنان, مواد التجميل, الكرميات, املنظفات, املعطرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سحابة الأمل املتحدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154572

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـــات املقاهـــي, خدمـــات الكافترييات, خدمات املطاعم املوؤقتـــة اأو املتنقلــة الكانتينــات, 

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العربية الأولى لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154584

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع درب

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154602

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلوطة الوطنية للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154619

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خبز, معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليج اآ�سيا لال�ستثمار والتطوير

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154650

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنتوت العاملية لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154652

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات والع�سائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نخيل عندام

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154656

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رتيل الأ�سخرة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154689
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة لنزلق الأحذية )مالب�س, لبا�س للقدم, اأغطية للراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جايكوب�س اند تورنر ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـريمونت هاو�س, 149 فـريمونت �سرتيت, كينينغ بارك, غال�سكو, 

دجي 41 1اإل يو, بريطانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 111 ر.ب:123

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155077
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدد �سحج �سنفرة, عدد يدوية, )اأدوات يدوية )يدوية(, اأدوات مائدة �سوك, �سكاكني, مالعق, 
اأدوات حالقة, مق�سات �سعر لال�ستعمال ال�سخ�سي كهربائية وغري كهربائية, مثاقب يدوية 

اأدوات يدوية, م�سخات يدوية, مرب�سمات عدد يدوية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�ستو هايرب ماركت �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 113713, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/18

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 111 ر.ب:123
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155250
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد حاكة لالأ�سنان )�سمادات طبية, ل�سقات عيون لغايات طبية, �سناديق اإ�سعافات اأولية 
�سمادات  طبية,  لغايات  قطن  �سمادات,  الل�سق,  ذاتية  �سمادات  للت�سميد,  ح�سو  معباأة, 
كمادات  �سحية,  قطنية  �سدادات  طبية,  لغايات  قطنية  ما�سحات  للت�سميد,  �سا�س  طبية, 
�سحية, �سمادات �سحية, حفا�سات للم�سابني بال�سل�س, حفا�سات اأطفال, �سراويل حفا�سات 
اأطفال, مناديل مطهرة, اأ�سرطة ل�سقة لغايات طبية, اأ�سرطة ل�سقة لغايات طبية, و�سائد 
مناديل  ل�سقة,  �سمادات  مطهرة,  مبللة  مناديل  طبية,  لغايات  عيون  ل�سقات  لالإر�ساع, 
مبللة, جمموعات العناية, جمموعات جمع العينات ل�ستخدامها فـي اختبار الفـريو�سات 

التي تتكون اأ�سا�سا من م�سحات لالأغرا�س الطبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمليد ميديكال برودكت�س كو, ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

هوبي  �سيتي,  زهيجيانغ  تاون,  ماجياديان  رود,  كيك�سينغ  منرب.18,  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
بروفـين�س, ال�سني

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/24
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 111 ر.ب:123

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155298
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمر الرائدة لال�ستثمار �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 327 ر.ب: 614, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155441
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة قيا�س, اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية, اأجهزة قيا�س الرتدد, واأجهزة قيا�س درجة 
احلرارة, اأدوات قيا�س كهربائية, موؤ�سرات درجة احلرارة, اأجهزة اإر�سال )ات�سال عن بعد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديناموك�س ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برازيلية

 -  05 مودولو   ,01 ام  كي   ,600 ان  داوك�س,  كارلو�س  خو�سيه  رودوفـيا  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

بايرو جواو باولو, فلوريانوبولي�س/�سانتا كاتارينا, الربازيل 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/30

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155442
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة قيا�س, اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية, اأجهزة قيا�س الرتدد, واأجهزة قيا�س درجة 
احلرارة, اأدوات قيا�س كهربائية, موؤ�سرات درجة احلرارة, اأجهزة اإر�سال )ات�سال عن بعد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديناموك�س ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برازيلية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رودوفـيا خو�سيه كارلو�س داوك�س, ان 600, كي ام 01, مودولو 05 - 

بايرو جواو باولو, فلوريانوبولي�س/�سانتا كاتارينا, الربازيل 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/30

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155443

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حليب, منتجات احلليب, بي�س, حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيان لالأغذية والزراعة �س.م.ك.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ال�سويخ ال�سناعية الثالثة, قطعة )6(, مبنى )32(, ميزانني, الكويت

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/30

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155444

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حليب, منتجات احلليب, بي�س, حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيان لالأغذية والزراعة �س.م.ك.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ال�سويخ ال�سناعية الثالثة, قطعة )6(, مبنى )32(, ميزانني, الكويت

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/30

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155445
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منزلية,  لغايات  خزفـيات  معدنية,  �سي  اأ�سياخ  برية,  اأقداح  الطهي,  اأوعية  اأطقم  اأواين, 
خالطات غري كهربائية لغايات منزلية, اأوعية طهي, قوالب للطهي, قوالب كيك, مالعق 
جرار  للمطبخ,  اأو  املنزيل  لال�ستعمال  حاويات  تبول,  اأوعية  املطبخ,  فـي  ت�ستخدم  خفق 
للم�سروبات غري اإلكرتونية, خفاقات غري كهربائية, �سمعدانات, مطاحن يدوية للقهوة, 
اأباريق قهوة غري كهربائية, اأغطية �سحون اجلبنة, �سالل لغايات منزلية, اأواين طهي غري 
اأكيا�س معجنات, قوالب  اأكيا�س تزيني احللويات  كهربائية, غاليات قهوة غري كهربائية, 
اأكيا�س �سبكية للطبخ,  الكيك,  واأنابيب لتزيني  باردة لتربيد الأغذية وامل�سروبات, روؤو�س 
لل�سرب,  اآنية  امليكروويف, كرات زجاجية زخرفـية, قوارير,  اأفران  فـي  لي�ست لال�ستخدام 
اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل, بلور اأواين زجاجية, األواح تقطيع للمطبخ, �سواين 
اأوعية  كهربائية,  غري  مطبخية  مطاحن  والزيت,  اخلل  لقوارير  قواعد  كوؤو�س,  الفتات, 

�سرب )جرار للم�سروبات, غري الكهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفرة ال�سرقية للتجارة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/30

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155446
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارة �سحية )خدمات تقدمي الن�سح فـي التغذية واحلميات, وخدمات التقييم ال�سحي(, 
خدمات  ال�سيدلنية,  الن�سائح  الطبيعي,  العالج  م�ست�سفـيات,  الطبية,  العيادات  خدمات 
الطب  ال�سحة, خدمات  للو�سفات, خدمات مراكز  ال�سيدلين  اإعداد  بعد,  التطبيب عن 

التكميلي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كنريجي ل�ست�سارات نظم الغذاء والتغذية ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الكويت, العا�سمة, ال�سرق, قطعة )2(, �سارع جابر املبارك, ق�سيمة )اأ 

20(, برج �سنابل, دور )39(, مكتب )3(

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/30

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155447

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي )خدمات الطريان, خدمات ال�سفر اجلوي, خدمات نقل امل�سافرين, خدمات 

النقل اجلوي وال�سحن اجلوي, خدمات وكالت ال�سفر, حتديدا, اإجراء احلجوزات للنقل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باك�ستان انرتنا�سيونال ايرلينز كوربوري�سن ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طهران, باك�ستان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/30

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155448
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون, م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام, �سابون حالقة, م�ستح�سرات مكياج, غ�سول 
لو�سن, لل�سعر, م�ستح�سرات جتميل, كرميات �سقل, م�ستح�سرات اإزالة املكياج, منظفات 
اأ�سنان, بخور, م�ستح�سرات تنظيف, زيوت لغايات التجميل, م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة 
جتميل  م�ستح�سرات  بالأظافر,  العناية  م�ستح�سرات  عطور,  �سامبو,  املالب�س,  لغ�سيل 
ملا  لو�سن,  التجميل, غ�سول  لغايات  األوان,  ق�سر مزيالت  م�ستح�سرات  بالب�سرة,  للعناية 
لتبيي�س  التنظيف اجلاف, جل  الفم, م�ستح�سرات  رائحة  لإنعا�س  رذاذات  بعد احلالقة, 
من  الوقاية  م�ستح�سرات  النف�س,  اإنعا�س  �سرائح  الهواء,  تعطري  م�ستح�سرات  الأ�سنان, 
ال�سم�س, م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية, منكهات غذائية زيوت عطرية, �سمع 

الأر�سيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دولة الكويت, القبلة, قطعة رقم 6, مبنى رقم 59, مكتب رقم 24, الدور الأول

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/30

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155449
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطهرات, م�ستح�سرات تنقية الهواء, قطن مطهر, م�ستح�سرات �سيدلنية, قطن لغايات 
طبية, منظفات لغايات طبية, مطهرات لغايات �سحية, خبز �سكري لالإ�ستخدام الطبي, 
غ�سولت لو�سن, لغايات �سيدلنية, �ساي اأع�ساب لغايات طبية, اأغذية للر�سع والأطفال, 
تنظيف  م�ستح�سرات  التنحيف,  لأغرا�س  طبية  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  �سكاكر 
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العد�ضات الل�ضقة، الياف نباتات �ضاحلة للأكل غري غذائية، ا�ضافات معدنية الى الغذاء، 
اإ�ضافات غذائية، م�ضادات حيوية، مزيلت للروائح الكريهة للأقم�ضة واملن�ضوجات، بخاخ 
تربيد للأغرا�ض الطبية، حفاظات للر�ضع، مكملت غذائية من الربوتني، حليب جمفف 

للر�ضع، �ضابون م�ضاد للجراثيم، �ضامبو طبي، �ضابون مطهر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�ض�ضة خالد �ضلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

االأول،  الدور  6، مبنى رقم 59، مكتب رقم 24،  القبلة، قطعة رقم  الكويت،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:2366 ر.ب: ١١2

طلب ت�ضجيل العلمة التجارية رقم : ١5545١
فـي الفئة 30 من اأجل ال�ضلع/اخلدمات:

بوظة،  الذرة،  حب  ف�ضار  حلويات،  توابل،  �ضوكوالته،  �ضاي،  كعك،  قهوة،  ب�ضكويت،  با�ضتا، 
حمليات طبيعية، بهارات، طحني قمح، م�ضحوق كعك، كت�ضاب �ضل�ضة، خبز، ع�ضل نحل، 
خردل، معجنات، اأرز، طعام اأ�ضا�ضه �ضوفان، رقائق منتجات حبوب، مايونيز، ب�ضكويت رقيق 
ه�ض، هلميات جلي، فواكه حلويات، توابل �ضلطة، حلوة طحينية، اأطعمة خفـيفة قائمة 

على احلبوب، م�ضحوق خبازة، عجني، معجون اأ�ضا�ضه ال�ضوكوالته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�ض�ضة خالد �ضلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

االأول،  الدور  6، مبنى رقم 59، مكتب رقم 24،  القبلة، قطعة رقم  الكويت،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:2366 ر.ب: ١١2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155489

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم ك�سوخي - �سركة ال�سخ�س الواحد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ال�سامليــــة - قطــــعة 4 - �ســــارع �سامل املبارك - ق�سيمة 4 - مبنى مو�سي 

يو�سف ال�سقر - دولة الكويت

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/31

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155965

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو اللباد املغطى  اأ�سكاله )�سائل, معجون, جاف(, والورق  �سابون )�سنع ال�سابون بجميع 

بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزيزفون لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155969

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سى ظفار لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155970

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطعمة  اأرز,  اأقرا�س  رفـيعة,  معكرونة  �سباغيتي  رقيقة,  معكرونة  نودلز  معكرونة,  اأرز, 

خفـيفة موؤ�س�سة على الأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جماتالل بى بانديا و�سركاه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155972

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كعك الوفل, كعك, حلويات, فطائر حمالة بانكيك, دقيق للطعام, بتي فور كعك, منكهات 

للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, خمرية, خبز, فطائر, قطع 

بال�سكر جممد, عجني,  املثلجات, كيك مغطى  حلوى حلويات, معجنات, م�ساحيق ل�سنع 

فطائر اأ�سا�سها دقيق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرابط الأف�سل للتجارة احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155974

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو اللباد املغطى  اأ�سكاله )�سائل, معجون, جاف(, والورق  �سابون )�سنع ال�سابون بجميع 

بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزيزفون لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155990

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرغبة املتحدة للم�ساريع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155991

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تفريغ احلمولة, ت�سليم الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط املحيط اخلليجي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155993

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سدادات  ال�سحية,  احلفاظات  مثل  الن�سيجية  املواد  من  احل�سو  )�سنع  للر�سع  حفاظات 

قطنية لوقف النزيف(, حفا�سات اأطفال على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم 

مرة واحدة, )�سنع احل�سو من املواد الن�سيجية مثل احلفاظات ال�سحية, �سدادات قطنية 

لوقف النزيف(, ح�سرية تغيري احلفا�سات, قابلة لال�ستعمال مرة واحدة, لالأطفال )�سنع 

احل�سو من املواد الن�سيجية مثل احلفاظات ال�سحية, �سدادات قطنية لوقف النزيف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزيزفون لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156007

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توجيه واإدارة الأعمال والن�ساط املكتبي )�سعار ال�سركة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اثري �ساللة العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156021

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سريب للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156030

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة احللوى العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التـــوبي ل�سنـاعـــة احللـــــوى العــــمــانية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

-69-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156031

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاعد  حجز  ترفـيه,  حفالت  تنظيم  الرتفـيه,  اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم 

للعرو�س امل�سرحية, تنظيم العرو�س خدمات متعهدي احلفالت, خدمات مقدم الأغاين, 

خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات, خدمات فني اإ�ساءة للمنا�سبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النق�س للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156054

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة وخدمات النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزهة الوافـي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

-70-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156059

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي لتقدمي الطعام وال�سراب, مطاعم مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القوة الناعمة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156064

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سدادات  ال�سحية,  احلفاظات  مثل  الن�سيجية  املواد  من  احل�سو  )�سنع  للر�سع  حفاظات 

قطنية لوقف النزيف(, حفا�سات اأطفال على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم 

مرة واحدة, )�سنع احل�سو من املواد الن�سيجية مثل احلفاظات ال�سحية, �سدادات قطنية 

لوقف النزيف(, ح�سرية تغيري احلفا�سات, قابلة لال�ستعمال مرة واحدة, لالأطفال )�سنع 

احل�سو من املواد الن�سيجية مثل احلفاظات ال�سحية, �سدادات قطنية لوقف النزيف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزيزفون لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156152
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت زيتون للطعام, حلوم دواجن غري حية, فطور حمفوظة, دهن جوز الهند, زيت جوز 
الهند للطعام, بقول حمفوظة, �سمك حمفوظ, حلوم حمفوظة, حم�س معجونة احلم�س, 
توت, حمفوظ,  اللنب, حليب خمفوق, حليب مركز, مركز طماطم, حليب جمفف,  روب 
حلم جمفد, خ�سروات جمفدة, ذرة حلوة غري معاجلة, زيت فول ال�سويا للطعام, بدائل 
احلليب, حليب اللوز, حليب الفول ال�سوداين, حليب جوز الهند, م�سروبات اأ�سا�سها حليب 
اللوز, دهون �ساحلة لالأكل, زبدة الفول ال�سوداين, زبدة, زبدة لب ال�سوكولته, زبدة جوز 
حمفوظة,  خ�سروات  جممدة,  فواكه  مربيات,  حمفوظة,  فواكه  الزبدة,  كرمية  الهند, 
زيوت للطعام, ق�سدة منتجات البان, جبنة, متور, حليب, حلوم, �سمك غري حي, جلي هالم, 
للطعام, حلوم ال�سيد ميتة, زيت �سم�سم, لنب رائب, خال�سات حلوم, لنب خمي�س, منتجات 

احلليب, �سمن نباتي, بي�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعـي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:8524, الريا�س 11492, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156154
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلبوب,  م�ستح�سرات  كعك,  قهوة,  كاكاو,  بان,  خبز  الوفل,  كعك  ب�سكويت,  لوز,  عجينة 
�سوكولته, توابل, رقائق ذرة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, بهارات, دقيق للطعام, دقيق 
ذرة, طحني قمح, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, 
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خبز  معجنات,  فطائر,  خردل,  نحل,  ع�سل  خبز,  خمرية,  باحلليب,  �سوكولته  م�سروبات 
بالفواكه, مثلجات  تورتات كيك  تابيوكا,  اأو اجلوز,  اللوز  برالني حلوى  افرجي, مهلبية, 
رقائق  ا�سطناعي,  بن  الكاكاو,  اأ�سا�سها  م�سروبات  �سوفان,  اأ�سا�سه  طعام  لالأكل,  �ساحلة 
منتجات حبوب, ب�سكويت رقيق ه�س, ك�سرتد, اأقرا�س اأرز, لنب جممد حلويات مثلجة, �ساي 
الأرز,  على  موؤ�س�سة  خفـيفة  اأطعمة  احلبوب,  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  خبز,  لب  مثلج, 
م�سحوق خبازة, �سودا خبازة, باجلنب ال�سندوي�سات, عجني, حلي باحللويات لتزيني الكعك, 

طحائن جوز, طحني احلنطة ال�سوداء, حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعـي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:8524, الريا�س 11492, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156155
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر  ليمونا�سة,  للموائد,  معدنية  مياه  فوار,  معدين  ماء  م�سروبات,  معدنية  مياه 
م�سروبات,  �سربات  ال�سودا,  ماء  الليمونا�سة,  لتح�سري  اأ�سربة  م�سروبات,  خ�سروات 
فواكه  �سراب  كحولية,  غري  كوكتيالت  كحولية,  غري  م�سروبات  م�سروب,  بندورة  ع�سري 
غري كحويل, م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل, م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة, 
مرطبات غري كحولية, م�سروبات الطاقة, خال�سات فواكه غري كحولية, برية, برية �سعري 
اللنب, م�ستح�سرات  منبت ملت, م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, م�سروبات م�سل 
اأ�سربة  فواكه,  ع�سائر  امل�سروبات,  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات,  لتح�سري  كحول  بدون 

لتح�سري امل�سروبات, مياه �سرب م�سروبات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعـي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:8524, الريا�س 11492, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156157

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اليدين,  باأظافر  العناية  الطبيعي,  العالج  الب�سريات,  فني  خدمات  ال�سحية,  الرعاية 

الن�سائح ال�سيدلنية, خدمات العالج بالعطور, خدمات التطبيب عن بعد, خدمات املنتجعات 

ال�سحة,  مراكز  خدمات  الطبية,  املعدات  تاأجري  للو�سفات,  ال�سيدلين  اإعداد  ال�سحية, 

املعاجلة اليدوية لالأع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فـيتاميد �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 7011, بر دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

-74-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156158
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعاجلة اليدوية لالأع�ساب, الرعاية ال�سحية, خدمات فني الب�سريات, العالج الطبيعي, 
العناية باأظافر اليدين, الن�سائح ال�سيدلنية, خدمات العالج بالعطور, خدمات التطبيب 
عن بعد, خدمات املنتجعات ال�سحية, اإعداد ال�سيدلين للو�سفات, تاأجري املعدات الطبية, 

خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سيدلية اأرابيال �س.ذ.م.م.
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 7011, بر دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156159
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعاجلة اليدوية لالأع�ساب, الرعاية ال�سحية, خدمات فني الب�سريات, العالج الطبيعي, 
العناية باأظافر اليدين, الن�سائح ال�سيدلنية, خدمات العالج بالعطور, خدمات التطبيب 
عن بعد, خدمات املنتجعات ال�سحية, اإعداد ال�سيدلين للو�سفات, تاأجري املعدات الطبية, 

خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سيدلية اأرابيال �س.ذ.م.م.
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 7011, بر دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156163

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوفان,  دقيق  توابل,  �سل�سات  رقيقة,  معكرونة  نودلز  حلويات,  احلبوب,  م�ستح�سرات 

املعكرونة,  على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  احلبوب,  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  مايونيز, 

فطائر اأ�سا�سها دقيق, اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز, اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي 

املعكرونة, اأرز �سريع التح�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساميانغ فوودز كو, ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 104, اأوباي�سان - رو 3- غيل, �سيونغبوك - غو, �سيول, جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/10

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156754

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خزن  الب�سائع,  ت�سليم  ال�سلع,  تغليف  الطرود,  ت�سليم  بال�سيارات,  النقل  اجلوي,  النقل 

الب�سائع, ال�سحن بال�سفن, النقل, خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع, تغليف الب�سائع, 

ت�سليم الر�سائل, ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي, النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سياد اللوج�ستية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156915

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواد احلديدية واملعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنار الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157223

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير, خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات التقنية وامليكانيكية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157834

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق وبيع املنتجات احلرفـية والغذائية والتجميلية واملالب�س والأعمال الورقية والن�سيج 

واملالب�س وال�سموع وغريها من منتجات ذوي الإعاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة التنمية الجتماعية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 332, ر.ب: 118, جممع احلارثي, ولية م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157893

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الطوابع واملقتنيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سياد اللوج�ستية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع ال�سلطان قابو�س, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128346

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت البناء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو مهند امل�سرفـي للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سور, حمافظة جنوب ال�سرقية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135915

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأحالم امللكية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س ب:14 ر.ب: 116, ولية العامرات, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136245

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلذيفة للتكنولوجيا واملعلومات �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 84, ر.ب: 101, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/3/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137851

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون زينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن �سعيد للم�ساريع املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 28 ر.ب: 105, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149251

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )خدمات �سالون ن�سائي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز امللتقى لالأناقة والتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151962

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سفر وترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نكتل الع�سرية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153030

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناء اخلو�ض املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154673

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العمودي الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155472

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ض اجلاهزة، وبيع العطور والبخور والأحذية 

واحلقائب وم�ستلزمات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة النعمانية املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156229

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز �سلطان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158121
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، طالء ال�سفاه، اأقنعة جتميلية، 
لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع  الب�سرة،  تبيي�ض  كرميات 
ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ض، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، غزل 
�سنفرة،  قما�ض  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  جتميلية،  كرميات  التجميل،  لأغرا�ض  قطني 
�سعر،  مزيالت  بخور،  كولونيا،  الطالء،  اإزالة  م�ستح�سرات  الألوان،  اإزالة  م�ستح�سرات 
�سمع اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، مكياج، م�ستح�سرات تبخري عطور، م�ستح�سرات جتميل 
احلواجب، م�ستعارة، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، 
مراهم لأغرا�ض التجميل، م�ساحيق مكياج، لوا�سق لغايات التجميل، رذاذ �سرباي، لل�سعر، 

م�سكرة، اأعواد البخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمرة املزون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156747
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم الطعام، املقاهي التي تقدم امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق الهالل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157062

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

)�سيدلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جممع الزاهر الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157087

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�ض عامة، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع 

واخلدمات وبائعيها)التجارة الإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157066

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الراية املخملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157100

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، �سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ميزات �سمائل الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157133

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات  ب�سرية،  مكربة  نظارات  للنظارات،  خيوط  للنظارات،  �سال�سل  ب�سرية،  نظارات 

للنظارات، اأطر للنظارات، نظارات اأنفية، علب للنظارات، نظارات �سم�سية، نظارات ثالثية 

عد�سات  ب�سرية،  �سيئية  عد�سات  ب�سرية،  الب�سر  تقومي  عد�سات  ذكية،  نظارات  الأبعاد، 

الال�سقة،  للعد�سات  حاويات  ل�سقة،  عد�سات  العد�سات،  تقو�ض  قيا�ض  اأجهزة  ب�سرية، 

اأغطية عد�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالئع الطريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154367

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجنات، م�ستح�سرات احلبوب، بيتزا، الدقيق، املعجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قوت لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152754

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رنا املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153025

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كهرمان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156378

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تن�سيق الزهور)حمل لبيع الورد وتغليف الهدايا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مربع العناية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152478

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ض، كي البيا�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قي�ض القريني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152522

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع)بيع العبايات واملالب�ض والأحذية وم�ستح�سرات التجميل والعطور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإبداع الفني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156579

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املرافعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمـــد املعينــي وخالــد املريكــي للمحامـــاة وال�ست�ســـارات القانونيــة 

)�سركة مدنية للمحاماة (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156212

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستل زراعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رعد اجلزيرة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156595

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيوم الطريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156625

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مزون الربكة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156742

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل وعطور وبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونق �ساللة لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156685

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، احلجز فـي الفنادق، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، 

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

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، تاأجري اأماكن الإقامة 

املوؤقتة، خدمات ال�ستقبال فـي اأماكن الإقامة املوؤقتة اإدارة حالت الو�سول واملغادرة، تاأجري 

املباين املتنقلة، تاأجري غرف الجتماعات، تاأجري اخليم، حجز النزل، حجز اأماكن الإقامة 

املوؤقتة، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإطاللة اخل�سراء للفنادق واملنتجعات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156710

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فالكون لال�ستثمارات ال�سياحية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156714

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)منتجات املخابز واملخبوزات واملعجنات ال�سكرية وغري ال�سكرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة العامل امل�ستقبلية �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156716

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، اإدارة العقارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري املكاتب عقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الرائد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

-94-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156717

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكالت العقارات، اإدارة العقارات، تاأجري ال�سقق، مكاتب العقارات 

وال�سقق ال�سكنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوت �ساللة احلديثة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156719

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيــع بالتجزئـــة فـي  عر�ض ال�سلع)البيع بالتجزئة فـي املتاجــــر املتخ�س�ســـة لالأحذيـــــة، 

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

املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن اإبراهيم احلمداين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156721

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عي�سى بن خلفان بن �سامل الكعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156739

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، عر�ض ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سياء املتاألق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156740

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري و�سائل النقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موج م�سقط الذهبي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156745

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت الزهور وال�سوكولتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحر املوج لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156750

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�ض اأملونيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درابزين للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156753

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدريب العملي عر�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معهد حم�سن حيدر دروي�ض للتدريب �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156755

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�ض احل�سانة)املدار�ض وريا�ض الأطفال واحل�سانات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت الطفل الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156761

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عو�ض لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156762

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اجلالبيات واملالب�ض اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة اخلو�ض لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156768

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سر الهمبار احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156769

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النفط والغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان للطاقة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156770

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات املخابـــز واحللويـــات ال�سكريـــة )ل ت�سمل 

املخابز(، البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطموح العالية الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156773

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ق�سر اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156785

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب ل�ستقدام الأيدي العاملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة النجاح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156786

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ستزراع ال�سمكي بكافة اأنواعه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد اأحمدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156790

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الأطعمة وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النايا لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156787

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة قرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الدقم املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157063

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دار �سالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157075

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات، تاأجري املركبات، تاأجري احلافالت، ا�ستئجار ال�ساحنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دانة الغد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157079

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء)بناء املنازل واملن�ساآت ال�سكنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املنجم احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157081

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن مبارك بن حمود الرواحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157085

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلزرج لال�ستثمار واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157086

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�ض)تف�سيل وخياطة املالب�ض الن�سائية العربية وغري العربية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم نادين العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157090

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى، عر�ض 

�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157074

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)حالقة وت�سفيف ال�سعر للرجال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج لالأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157071

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، توابل بودرة، �ساي، �سوكولتة، توابل، كركم، بهارات، اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العمالق الأحمر الدولية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157070

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي)اأن�سطة الت�سوير وكل ما يتعلق بها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف كانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157069

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، تاأجري اللعب، تاأجري معدات اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناظر م�سندم للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157067

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بي�ض، حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سكون اجلزيرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158083

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدلية مزون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157077

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط الولية ال�سريع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157065

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�ض جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قا�سي لالأعمال وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157072

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت بيع الزهور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سكريي اجلديد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157928

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبي�ض والأقم�سة مواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض م�ستح�سرات 

غ�سول  جتميل  م�ستح�سرات  عطرية  وزيوت  عطور  �سابون  ك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف 

لو�سن ال�سعر منظفات اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليوا العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157093

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجنحة الأحالم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157094

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـــــات املقاهـــي، خدمــــات الكافترييــــات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساطي البحائ�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157096

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)مول جتاري لتاأجري املحالت التجارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار ال�سعادة احلديثة للتجارة و املقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157097

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع)بيع قطع غيار املركبات الثقيلة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن يديد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157098

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن �ساعن بن حممد الرو�سدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157099

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برتول، غاز النفط، برتول خام اأو مكرر، اإ�سافات غري كيميائية لوقود املحركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليم للتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

-115-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157101

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سندوي�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفالح العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157102

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سايل ال�سالم املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157103

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ببع قطع الغيار اجلديدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املركز العام لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157106

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حماية التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

-117-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157107

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهـي، خدمــات الكافترييـــات، خدمــات املطاعـــم املوؤقتـــة  اأو  املتنقلــــة الكانتينــــات، 

الوجبــات  تقديــم  مطاعــم  خدمات  الذاتيــة،  اخلدمــة  مطاعــم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم العز املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157108

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليمات الريا�سة البدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ريان النعماين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157109

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سق الإعالنات، توظيف الأفراد، خدمات ال�سكرتارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: را�سد العاملية للتعدين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157110

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل، نقل ركاب، خدمات قيادة ال�سيارات، معلومات النقل، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذئاب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157111

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ض ال�سدة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157112

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطالء بالذهب، تلبي�ض بالذهب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اإياد اجلديدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157124

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، خدمات حدائق املالهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التالل ال�سبعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157125

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ستف�سارات عن الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات 

تنظيم الأعمال، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، توظيف الأفراد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثروات الأجيال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157126

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر املا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157127

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجيـر اأجهــزة الإ�ســاءة للم�ســارح  اأو  ا�ستوديوهـــات التلفزيـــون، تاأجيـــر كاميـــرات الفيديـــو، 

اإعداد اأ�سرطة الفيديو، الت�سوير الفوتوغرافـي، توفري الأفالم غري القابلة للتنزيل من 

اإخراج  للمنا�سبات،  الفيديو  حترير  خدمات  الطلب،  بح�سب  الفيديو  بث  خدمات  خالل 

الأفالم بخالف اأفالم الإعالنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيلوفر املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157128

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغ�سيل)غ�سيل املالب�ض وكيها بالبخار )الغ�سيل اجلاف ((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نب�ض امل�سافر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157129

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج ال�سماد من املواد الع�سوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتطوير الزراعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157130

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املوهبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157131

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليمات الريا�سة البدنية، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكادميية النخبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

-124-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157136

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لال�ستثمار احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157137

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قوالب فحم، فحم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهو للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157138

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت الدعاية والإعالن)الدعاية والإعالن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحدي ال�ساعد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154489

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�ستنة،  النباتات،  زراعة  امل�ساتل،  خدمات  احلدائق،  زراعة  الأر�سية،  امل�سطحات  زراعة 

تاأجري معدات الزراعة، اإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة لغايات الزراعة وتربية الأحياء 

لغايات  الآفات  مكافحة  خدمات  الأر�سية،  امل�سطحات  ت�سميم  والغابات،  والب�ستنة  املائية 

الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيرام الدقم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157142

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتقدمة للم�ساريع املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157144

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة التمديدات حتت الأر�ض، البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركائز �سحار لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157145

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، معطرات جو، بخور، عود، لو�سنات، خممريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع امل�سيبي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153379

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)مطعم ومقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املحمود املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10

-128-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151975

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات خمترب علمي،)خمترب فح�ض الرتبة(، الهند�سة)خمتربات هند�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الفنية التجارية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152261

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح اأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي، تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، �سيانة 

الأثاث، تركيب واإ�سالح امل�ساعد، اإعادة بنــاء املاكينــــات املعطلــــة  اأو  التالفـــة جزئيــــا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اللويهي الع�سرية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152712

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�ض اأملنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإعمار اخلليج للعقارات وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153805

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليمات  والتعليم،  الرتبية  خدمات  البدنية،  الرتبية  والتعليم،  للرتبية  الأكادمييات 

الريا�سة البدنية، معلومات عن الرتبية والتعليم، التدريب العملي عر�ض، تنظيم واإدارة 

ور�سات العمل تدريب، التوجيه املهني ن�سائح تعليمية  اأو  تدريبية، اإر�ساد التدريب، الإر�ساد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تهامة العربية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153833

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب الأبواب والنوافذ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سني مني الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153896

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: افتخار الر�ستاق الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152553

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرجان الأزرق ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153355

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات النزل، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات 

تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  الفنادق، 

الوجبات اخلفيفة، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات 

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل�سلة منيب واأحمد للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153966

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والإمدادات  وال�سحيـــة  والبيطريـــة  ال�سيدليـــة  للم�ستح�ســـرات  البيــع باجلملـــة  خدمــات 

الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سهيل اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155393

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الوجبات )مطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سهام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155695

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة)اإدارة وتوجيه الأعمال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن يديد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156042

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساروج العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156037

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جنائن �ساللة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156145

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل بال�سيارات، تفريغ احلمولة، تغليف الب�سائع، النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول الفيحاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153872

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوقع  باملركبات فـي  واإطاراتها وكل ما يخت�ض  املركبات واك�س�سواراتها  عر�ض قطع غيار 

الإلكرتوين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حممد عبداللـه حممد اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157091

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النجارة )ور�ض جنارة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبناء الفعوان لالإن�ساء والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157092

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عمليات احلفر العميقة لآبار النفط اأو الغاز)خدمات النفط والغاز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املناظر العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157078

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات لوحة مفاتيح الهاتف)بيع واإ�سالح الهواتف النقالة بكافة اأنواعها(، عر�ض ال�سلع، 

اأجهزة  وبيع  حا�سوب)اإ�سالح  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  عامة،  عر�ض  خدمات 

احلا�سب الآيل(، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساعر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137786

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليخت الأزرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135742

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برنامج ذكي واآمن لإدارة الإجتماعات ميكن امل�ستخدم من اإدارة اإجتماعاته ب�سهوله ابتداء 

الت�سويت  للم�ستخدم  ميكن  واأي�سا  الأعمال  جدول  واإدارة  الإجتماع  دعوة  اإر�سال  من 

امل�ستندات  اأر�سفة  من  امل�سخدم  الربنامج  ميكن  اأي�سا  وال�سرية  بالتمرير  القرارات  على 

التي  الذهني  الع�سف  وميزة  الأع�ساء  بني  املرا�سلة  ميزة  الربنامج  يقدم  والإجتماعات، 

اأفكارهم فـي مكان واحد، الربنامج �سمم حلفظ بيانات  متكن امل�ستخدمني من م�ساركة 

امل�ستخدم واملعلومات ب�سرية عالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإبداع التكنلوجي احلديث �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156186
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت للطعام)زيوت طعام، دهون، �سمن، مارجرين، زبدة، منتجات �سوربة، حليب ومنتجات 
اللحوم،  م�ستخل�سات  وطرائد،  دواجن  اأ�سماك،  حلوم،  �سيك،  ميلك  منكه،  حليب  األبان، 
اأنواعها والأو�ساف  فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطبوخة، الطبقة بجميع 
مبا فـي ذلك الإ�سافات غري امل�سنوعة من منتجات الألبان، والق�سدة املخفوقة، والهالم، 
على  القائمة  غري  اخلفيفة  والأطعمة  والبطاط�ض،  والبي�ض،  والكومبوت،  واملربى، 
البطاط�ض، ورقائق البطاط�ض ورقائق البطاط�ض، وجميع اأنواع العد�ض املحفوظ واملجفف، 
ال�سوداين  والفول  والفطر  الغر�ض(  للزراعة  )لي�ض  والبقوليات  والبازلء،  والفا�سوليا، 

املحفوظ(.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156571
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات للنظارات)اإطارات النظارات، عد�سات النظارات نظارات، العد�سات الال�سقة حالت 
النظارات �سال�سل النظارات حاويات للعد�سات الال�سقة، نظارات �سم�سية، حالت النظارات 
نظارات  النظارات،  حبال  الأبعاد  ثالثية  نظارات  نيز،  بين�ض  ب�سريات،  ت�سحيح  عد�سات 

ريا�سية نظارات م�سادة للوهج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قوانغت�سو ت�سينغ لتكنولوجيا الب�سرية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم: 1819، رقم 555، �سارع رينمني الأو�سط، منطقة ليوان، 
قوانغت�سو، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156669
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت للطعام)اإنتاج وتغليف زيت الزيتون(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأخ�سر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:1740 ر.ب: 112 ولية اجلبل الأخ�سر، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156903
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجميـــــــل وم�ستح�سرات  م�ستح�ســرات جتميــل)مـــــواد 
الزيوت  العطور،  الأ�سنـــان،  لتنظيـــف  طبيـــة  غيــر  م�ستح�سرات  الطبيــة،  غيــر  التواليت 
العطرية، م�ستح�سرات تبيي�ض الغ�سيل وغريها من امل�ستح�سرات امل�ستخدمة فـي غ�سيل 
لو�سيون  ال�سابون،  ال�سداأ،  واإزالة  والتلميع  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض، 
)غ�سول(، الكرميات، اأقنعة الوجه، الكوزموتيك، اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات اإزالة املاكياج، 
غ�سول لل�سعر، مكيف لل�سعر، �سامبو، معاجني اأ�سنان، غ�سول للفم، م�ستح�سرات التواليت، 
م�ستح�سرات تنظيف الوجه وال�سعر واجل�سم، بودرة لتنظيف الوجه واجل�سم، م�ستح�سرات 
تق�سري للوجه واجل�سم، جل لال�ستحمام، اأمالح لال�ستحمام، زيوت للج�سم وللحمام، زيوت 
عالجية، زيوت للم�ساج، بودرة الطلق، لو�سيون لليدين، م�ستح�سرات وم�ستلزمات العناية 
بالأظافر، م�ستح�سرات ت�سمري الب�سرة، لو�سيون واقي من اأ�سعة ال�سم�ض للج�سم، لو�سيون 

واقي للوجه من اأ�سعة ال�سم�ض، عيدان البخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فالت/اآر اإم 1502، 15/اإف، جافا كومري�سال �سينرت، نو. 128 جافا 
رود، نورث بوينت، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

-140-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156904
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)خدمات الإيواء املوؤقت )الفنادق والنزل(، خدمات تاأجري الإقامة املوؤقتة، 
الجتماعات، خدمات  قاعات  تاأجري  املوتيالت خدمات  املوؤقتة، خدمات  الإقامة  حجوزات 
بيوت ا�ست�سافة ال�سياح، خدمات بيوت املتقاعدين، خدمات العناية النهارية بالأفراد، 
الطعام  واأطقم  ومفار�سها  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  خدمات  احليوانات،  اإيواء  خدمات 
اأو   الأميال  اكت�ساب  اإمكانية  للعمالء  تتيح  التي  واملوتيالت  الفنادق  خدمات  وال�سراب، 
النقاط التي ميكن ا�سرتدادها عرب ا�ستئجار غرف الفنادق باأ�سعار خمف�سة  اأو  من خالل 
والهدايا  البحرية  والرحالت  ال�سيارات  وتاأجري  الطريان  تذاكر  اأ�سعار  على  احل�سومات 

والهدايا التذكارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فالت/اآر اإم 1502، 15/اإف، جافا كومري�سال �سينرت، نو. 128 جافا 

رود، نورث بوينت، هونغ كونغ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156905
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)خدمات الدعاية عرب �سبكات الكمبيوتر، خدمات وكالت الدعاية وال�سهرة، 
املعونة  توفري  خدمات  الفندقية،  الإدارة  خدمات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  خدمات 
اإدارية(، توفري معلومات الأعمال عرب املواقع الإلكرتونية،  اخلارجية لالأفراد )م�ساعدة 
املبيعات  ترويج  خدمات  الغري،  ل�سالح  واخلدمات  الب�سائع  لرتاخي�ض  التجارية  الإدارة 
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للغري، خدمات ال�ست�سارات اخلا�سة باإدارة الأفراد، تنظيم ا�سرتاكات خدمات الت�سالت 
وتاأجري  الطريان  وخطوط  واملنتجعات  للفنادق  الرتويجية  اخلدمات  الغري،  ل�سالح 
ال�سيارات وم�ساركة الوقت وال�سفر والجازات عرب نظام برامج املكافاآت،(، ن�سر مواد 
الدعاية والإعالن)تنظيم وت�سغيل والإ�سراف على برامج مكافاآت العمالء، برامج املكافاآت 
ال�ست�سارية  اخلدمات  التجاري،  والرتويج  الدعاية  لأغرا�ض  الت�سجيعية  واحلوافز 
والإدارية فـي جمال الفنادق وال�سفر وتخطيط ال�سفر وت�سغيل الأعمال املرتبطة بال�سياحة 
الغري  ل�سالح  واخلدمات  الب�سائع  وت�سويق  ترويج  وخ�سو�سا  الدعاية  خدمات  وال�سفر، 
عرب و�سائل الت�سال الإلكرتونية و�سبكات الألياف الب�سرية، اخلدمات اخلا�سة مبقارنة 
اأ�سعار خدمات تاأجري ال�سيارات واأ�سعار تذاكر الطريان واأ�سعار تذاكر البواخر ال�سياحية 
واأ�سعار الإقامة املوؤقتة، خدمات متاجر البيع بالتجزئة، وخ�سو�سا متاجر الهدايا والهدايا 

التذكارية، وخدمات املتاجر، اإدارة �سوؤون الرتاخي�ض وعقود المتياز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فالت/اآر اإم 1502، 15/اإف، جافا كومري�سال �سينرت، نو. 128 جافا 

رود، نورث بوينت، هونغ كونغ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156906

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سجلة،  الكمبيوتر  اأجهزة  ت�سغيل  للتنزيل)برامج  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات 

للتنزيل،  القابلة  املحمولة  الهواتف  برجميات  تطبيقات  امل�سجلة،  الكمبيوتر  تطبيقات 

تطبيقات برجميات اأجهزة الكمبيوتر القابلة للتنزيل، برامج الكمبيوتر امل�سجلة، الأدوات 

الإلكرتونية واحلا�سوبية التي ميكن ارتدائها واملزودة بباقة من التطبيقات الإلكرتونية 

النظارات  الذكية،  ال�ساعات  واملعلومات،  البيانات  معاجلة  ذلك:  فـي  مبا  واحلا�سوبية، 

برامج  الكمبيوتر،  العاب  برجميات  للكتب،  اإلكرتونية  قارئات  الذكية،  الع�سبات  الذكية، 

التطبيق  الكمبيوتر، وحتديدا  برامج  للتنزيل(، تطبيقات  قابلة  الكمبيوتر)تطبيقات 

للعرو�ض  واحلجز  واملقارنة  والتحليل  والتفتي�ض  البحث  اإمكانية  مل�ستخدميه  يتيح  الذي 

واخلدمات  ال�سلع  جمال  فـي  اخلا�سة  الأ�سعار  ذات  وال�سفقات  واخل�سومات  الرتويحية 

التطبيق  وحتديدا  الكمبيوتر،  برامج  تطبيقات  والإيواء،  ال�سفر  وخدمات  ال�ستهالكية 

الذي يتيح مل�ستخدميه اإمكانية الو�سول الى اخل�سومات واإمكانية اإعادة ال�سلع وا�ستبدالها 

ومواقع مقارنة اأ�سعار ال�سلع وتقييم املنتجات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فالت/اآر اإم 1502، 15/اإف، جافا كومري�سال �سينرت، نو. 128 جافا 

رود، نورث بوينت، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156907

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض)املالب�ض، مالب�ض القدم، اأغطية الراأ�ض، مالب�ض الأطفال، مالب�ض الأطفال حديثي 

الأحزمة )مالب�ض(،  الق�سرية،  ال�سراويل  البحر،  ال�ستحمام، مالب�ض  اأرواب  الولدة، 

البلوزات، ال�سرتات الن�سائية، البناطيل، البدلت )مالب�ض(، القم�سان، القم�سان القطنية، 

التنانري، قم�سان ذات اأكمام ق�سرية، البلوفرات، ال�سداري، الف�ساتني، املعاطف وال�سرتات، 

والوجه،  الرقبة  اأو�سحة  )مالب�ض(،  اليدين  قفازات  )مالب�ض(،  الفرو  التحتية،  املالب�ض 

القبعات،  القم�سان،  قبات  العنق،  ربطات  وال�سالت،  الأو�سحة  لالأيدي،  �سوفية  قفازات 

بدلت  ن�سائية،  حتتية  مالب�ض  الراأ�ض(،  )مالب�ض  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  الوقاية  وقبعات 

)�سراويل(،  ال�سيقة  البناطيل  امل�سدات،  اجلوارب،  للمطر،  خم�س�سة  معاطف  للرجال، 

مالب�ض النوم )البيجاما(، مالب�ض اللياقة البدنية، اأزرار اأكمام القم�سان، اأحذية ال�ساطئ، 

اأحذية التزلج، اأحذية ريا�سية، �سبا�سب، مالب�ض ريا�سية، اأبواط، �سنادل، ع�سبات للراأ�ض، 

مالب�ض للراأ�ض، مالب�ض الأزياء املوحدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فالت/اآر اإم 1502، 15/اإف، جافا كومري�سال �سينرت، نو. 128 جافا 

رود، نورث بوينت، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156908

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتديث برامج حا�سوب)خدمات حتديث برامج الكمبيوتر، خدمات تاأجري برامج الكمبيوتر، 

الإنرتنت،  البحث عرب  الكمبيوتر، خدمات توفري حمركات  املتعلقة بربامج  ال�ست�سارات 

 ،)SaaS( خدمات مراقبة اأنظمة الكمبيوتر عرب خا�سية النفاذ عن بعد، الربامج كخدمات

برجميات  تطبيقات  وتطوير  ت�سميم  خدمات  الإلكرتونية،  البيانات  تخزين  خدمات 

الكمبيوتر، ت�سميم  والتطوير اخلا�سة بربامج  الأبحاث  املحمولة، خدمات  الهواتف 

الديكور الداخلي، توفري مواقع اإلكرتونية متكن امل�ستخدمني من ن�سر اجلداول املقارنة 

وتقييم والتو�سيات اخلا�سة بالأحداث والأن�سطة فـي قطاع الفنادق واملنتجعات والطريان 

وتاأجري ال�سيارات وم�ساركة الوقت وال�سياحة وال�سفر وخدمات اإم�ساء الإجازات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا لودجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فالت/اآر اإم 1502، 15/اإف، جافا كومري�سال �سينرت، نو. 128 جافا 

رود، نورث بوينت، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

-145-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156969
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  الأقم�سة  تبي�ض  عطور)م�ستح�سرات 
وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  فـي 

لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزيوت  عطور  �سابون،  وك�سط، 
منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اورينتل اإي�سين�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:99016، الديرة ،دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156970
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملالب�ض  للمختربات  خا�سة  واحلريق)مالب�ض  والإ�سعاع  احلوادث  من  واقية  مالب�ض 
احلماية من احلوادث والإ�سعاع واحلريق واملالب�ض للحماية من احلريق، قفازات للحماية 
)الواقية(  والأقنعة  والنار  احلوادث  �سد  للحماية  اأحذية  )واقية(،  خوذات  حوادث،  من 

وجميع املنتجات الأخرى حتت الفئة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سكودو ميدل اي�ست �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 19843، الق�سي�ض، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152226

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة ت�سليح و�سيانة الدراجات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنذر احل�سار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/30

-147-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 114354

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/5/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1227 فـي 2018/1/21م

��ســــــــــــــــم �ملالــــــــــــــــــــــــك: العرين للتجارة  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفــاع: اآثار امل�سنعة الربونزية 

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:120 ر.ب: 320

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 10/4/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجـــــل: 2022/10/12م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

127411
كرييتف تكنولوجي هوجن كوجن 

ليمتد - �سركة حمدودة امل�سوؤولية - 
�سركة من مقاطعة هوجن كوجن

2002/3/3التجارة وال�سناعة

227415
كرييتف تكنولوجي هوجن كوجن 

ليمتد - �سركة حمدودة امل�سوؤولية - 
�سركة من مقاطعة هوجن كوجن

2002/3/3التجارة وال�سناعة

1992/8/5التجارة وال�سناعةبيدياليت اند�سرتيز ليمتد37272

1992/8/5التجارة وال�سناعةبيدياليت اند�سرتيز ليمتد47273

2002/9/3التجارة وال�سناعةري / ماك�س، ال ال �سي528875

2002/9/3التجارة وال�سناعةري / ماك�س، ال ال �سي628874

2002/9/3التجارة وال�سناعةري / ماك�س، ال ال �سي728879

2002/9/3التجارة وال�سناعةري / ماك�س، ال ال �سي828878

98750
�ساجنهاي باترفالي اي ام بي.اند 

اي اك�س بي.كو، ليمتد
1993/8/16التجارة وال�سناعة

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1076652

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1176653

-149-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1276651

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1376656

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1476654

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1576655

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1676657

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1776658

2012/10/7التجارة وال�سناعة�سركة الفواكه الطازجة �س.م.ح1876659

1992/11/25التجارة وال�سناعةكولغات - باملوليف كومبني197698

2012/11/11التجارة وال�سناعةذي يوكوهاما ربر كمبني، ليمتد2077274

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2177431

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2277432

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2377433

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2477435

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2577434

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2677438

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2777439

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2877440

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي2977441
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

2012/11/21التجارة وال�سناعةغوغل ال ال �سي3077442

2012/10/17التجارة وال�سناعةالفا�سيجما ا�س بي ايه3176841

2012/11/6التجارة وال�سناعةالفا�سيجما ا�س بي ايه3277174

2012/10/21التجارة وال�سناعةفيليب موري�س براندز اأ�س اإيه اآر األ3376912

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن347957

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن357958

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن367959

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن377960

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن387961

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن397962

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن407963

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن417964

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن427965

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن437966

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن447967

1993/1/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن457968

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن468318

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن478319
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن488320

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن498321

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن508322

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن518323

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن528324

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن538325

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن548326

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن558327

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن568328

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن578329

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن588330

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن598331

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن608332

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن618333

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن628334

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن638335

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن648336

1993/3/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن658337

2003/11/17التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن6631853

2003/11/17التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن6731854

-152-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــــة��شــــــم �ل�شركـــــــــة

2003/11/17التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن6831855

2003/11/17التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن6931856

2013/8/22التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7082631

2013/8/26التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7182645

2013/10/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7283674

2013/10/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7383675

2013/10/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7483676

2013/10/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7583677

2013/10/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7683678

2013/10/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7783679

2013/10/30التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن7883680

2012/5/11التجارة وال�سناعةنادان للتجارة �س.م.م7977147

8029226
موؤ�س�سة ريام 

لال�ستثمار والتجارة �س.م.م
2002/10/21التجارة وال�سناعة

8129313
ريرت �سونبخ فريموغن�سفري والتنغ 

جي ام بي ات�س & كو كيه جي
2002/11/4التجارة وال�سناعة

2002/10/12التجارة وال�سناعةاأوباجى كو�سمي�سيتيكالز ال ال �سى8229139

2002/10/19التجارة وال�سناعةاأوباجى كو�سمي�سيتيكالز ال ال �سى8329220

2002/10/19التجارة وال�سناعةاأوباجى كو�سمي�سيتيكالز ال ال �سى8429221
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ا�ستــــدراك

بالإ�شـــارة اإلـى اإعــــــلن بـــــدء اأعمـــــــال الت�شفيـــــة ل�شركـــــة اأوبار للأبــــــــواب �ش.م.م, املن�شــــــور 

فــي اجلريـــــدة الر�شمية العــــدد )١٤١٨(, الـــ�شادر بتاريـــــخ ٢٥ ربيـــــع الثاين ١٤٤٣هـ, املوافـــق 

٣٠ نوفمرب ٢٠٢١م, تنـــوه وزارة التجارة وال�شنـاعـة وترويج ال�شتثمـار اإلى اأنــه قد مت عــزل 

امل�شفــــــــي / مكتــب امل�شتنيـــــر لتدقيق احل�شابـــــات وال�شتـــ�شــــارات املاليــــة, وتعيـــــني مكــتــــــب 

احلمدانـــــي الذهبيــــة لتدقيــــق احل�شابــــات وال�شت�شارات, م�شفيـــا لل�شركـة املذكـــورة اأعــــله, 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتي:

اخلوير - �سكة رقم : ٤٣٢٧ - مبنى رقم: ٢٨٣٥-  الطابق الثالث - �سقة رقم:٣١٠  

�ص.ب: ٥٧٥ ر.ب: ١٣٠

\تليفاك�ص: ٢٤٤٧٥٤٢٠

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 

-154-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إلى  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــر �إعـــــالن بدء �أعمــــال �لت�سفيــــــة ل�سركــــــة �لتــام للم�ساريـــــع �ملحـــــدودة �ش.م.م، �ملن�ســــور 

فـــــي �جلريــــدة �لر�سميــــــة �لعــــــدد )١٤٥٨(، �ل�ســــادر بتاريــــــــخ ١٤ �سفــــــــر ١٤٤٤هـ، �ملو�فـــــــــق 

١١ �سبتمبــــر 2022م، �إذ ورد رقــــم �ل�سجـــل كاالآتــــــي:

١١٤٤٧٩٤

وال�سحيــــــح هــــــــو:

١١٤٤٧٤٩

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب ويت املتحدة - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد املتطورة احلديثة �ش.م.م

يعلن مكتب ويت املتحدة - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االحتاد املتطورة 
احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1192988، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 393 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99561891

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد اخلليج املتكاملة �ش.م.م

يعلن مكتب ويت املتحدة - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احتاد اخلليج 
املتكاملة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1111353، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 393 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99561891

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنيك �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تكنيك �ش.م.م،  اأبو متام - حما�شبون قانونيون -  يعلن مكتب 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1025762 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
2022/10/3م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
الوطية - بناية الرميلة: 106 - الطابق االأول - مكتب رقم: 12

�ش.ب: 57 ر.ب: 118
هاتف رقم: 24571320 - 24571321 فاك�ش رقم: 24571324

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهاء ملقاوالت البناء واخلدمات �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الزهاء ملقاوالت  اأبو متام - حما�شبون قانونيون -  يعلن مكتب 
 ،1646974 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واخلدمات  البناء 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ 2022/10/3م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
الوطية - بناية الرميلة: 106 - الطابق االأول - مكتب رقم: 12

�ش.ب: 57 ر.ب: 118
هاتف رقم: 24571320 - 24571321 فاك�ش رقم: 24571324

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة القوة للخطوط الكهربائية �ش.�ش.و

بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  واالإدارية  املالية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  امللكي  مكتب  يعلن 
�شركة القوة للخطوط الكهربائية �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1816900
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92328222 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن نا�سر بن �سامل الطار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات جزماء للتجارة - تو�سية
يعلن علي بن نا�شر بن �شامل الطار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خريات جزماء للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1205108، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 5 ر.ب: 315
هاتف رقم: 96321224

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن عو�ش امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور دربات للتجارة - ت�سامنية 

يعلن اأحمد بن حممد بن عو�ش امل�شيخي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زهور دربات للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1262680، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99550353 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سيف بن عبداللـه بن حميد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغنيمي واملزروعي للتجارة - ت�سامنية 

يعلن �شيف بن عبداللـه بن حميد املزروعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الغنيمي واملزروعي 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1256737، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/9/13م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 5 ر.ب: 325
هاتف رقم: 95063323 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن عبداللـه بن عمري الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية العاملية لال�سترياد والت�سدير �ش.م.م 
العاملية  العمانية  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهنائي  عمري  بن  عبداللـه  بن  �شامل  يعلن 
بالرقـم 1042813،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م،  والت�شدير  لال�شترياد 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ 2022/5/30م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب:2800 ر.ب:121 
هاتف رقم: 99383336 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية لتقنية املعلومات �ش.م.م 

لتقنية  العمانية  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهنائي  عمري  بن  عبداللـه  بن  �شامل  يعلن 
بالرقـم 1003840، وفقا التفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  املعلومات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/5/30م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب:2800 ر.ب:121 
هاتف رقم: 99383336 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سعيد بن �سليمان احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة حممد بن �سعيد احلو�سني و�سريكه للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن �شعيد  يعلن حممد بن �شعيد بن �شليمان احلو�شني 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاوالت  للتجارة  و�شريكه  احلو�شني 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2022/3/16م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1118792 بالرقـم 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 92002442

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن مبارك بن عبيد املحيجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مندو�ش العفية للتجارة - ت�سامنية 

العفية  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مندو�ش  يعلن عبداللـه بن مبارك بن عبيد املحيجري 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1226270، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 92246605 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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جا�سم بن ح�سن بن علي العجمي
اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإثمار للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن جا�شم بن ح�شن بن علي العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإثمار للم�شاريع املتكاملة 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1297389 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/10/2م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية م�سقط - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99809908
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه. 
 امل�سفــي

عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معني لالأعمال التجارية املتحدة �ش.�ش.و 

يعلن عمر بن نا�شر بن �شيف ال�شلماين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معني لالأعمال التجارية 
املتحدة �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1405645، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 437 ر.ب: 133
هاتف رقم: 98292949

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اخلطاب بن غالب بن خالد اآل �سعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ال�سركاء العامليون لتطوير احلا�سب االآيل �ش.م.م 

العامليون  ال�شركاء  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اآل �شعيد  يعلن اخلطاب بن غالب بن خالد 
لتطوير احلا�شب االآيل �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1811738، 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/8/9م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 2223 ر.ب: 112
هاتف رقم: 91741632

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن ح�سن بن �سامل الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز الغيث للتجارة - ت�سامنية
 - الغيث للتجارة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كنوز  الغيثي  اأحمد بن ح�شن بن �شامل  يعلن 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1022517، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: 96100710

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سلطان بن �سامل بن ح�سني الذخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنانري احلديثة للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلنانري احلديثة  يعلن �شلطان بن �شامل بن ح�شني الذخري 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1255817، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 40 ر.ب: 400

هاتف رقم: 92896994 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سلطان بن عبداللـه بن علي الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحبة مل�ستلزمات الفرو�سية والهجن �ش.م.م

مل�شتلزمات  الرحبة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكعبي  علي  بن  بن عبداللـه  �شلطان  يعلن 
 ،1378189 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  والهجن  الفرو�شية 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 121 ر.ب: 100

 هاتف رقم: 97147043
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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را�سد بن �سعيد بن �سامل ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة را�سد بن �سعيد بن �سامل ال�سبلي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن را�شد بن �شعيد بن �شامل ال�شبلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة را�شد بن �شعيد بن �شامل 
ال�شبلي واأوالده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 3149234، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 328 ر.ب: 311
هاتف رقم: 95039808 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خليفة بن �سلوم بن خلفان احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الهي�سة للتجارة - ت�سامنية
يعلن خليفة بن �شلوم بن خلفان احل�شرمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنوم الهي�شة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1201367، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 3377 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99361217 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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فهد بن حممد بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ ا�سبيلية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن فهد بن حممد بن �شامل املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شواطئ ا�شبيلية للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 3251225، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 99881871 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب ماأوى للم�ساريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة اخل�سراء املتحدة للتجارة �ش.م.م 
يقــوم  اأنـه  املالية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  املتحدة  للم�شاريع  ماأوى  مكتب  يعلن 
ال�شجل  اأمانة  بت�شفـيــة �شركة النجمة اخل�شراء املتحدة للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
الـتجاري بالرقـم 1188125، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - اخلوير - �سارع العلم - بناية مركز االأمل الطبي

الطابق الثالث - �سقة رقم: 31
�ش.ب: 1318 ر.ب: 117
هاتف رقم: 93307285

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن خليفة بن �سيف ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهرم االأبي�ش املميز للتجارة - ت�سامنية

املميز  االأبي�ش  الهرم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شبلي  �شيف  بن  خليفة  بن  علي  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1195336، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 96060501 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة م�ساريع الهرم االأبي�ش املتحدة للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الهرم االأبي�ش  يعلن علي بن خليفة بن �شيف ال�شبلي 
 ،1195313 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  املتحدة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 96060501 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي
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هيثم بن �سعيد بن علي الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل ظفار الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن هيثم بن �شعيد بن علي الروا�ش اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهل ظفار الدولية للتجارة 
وللم�شفي   ،1397383 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 95394455 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سامل بن ن�سيب ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عربوت للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  عربوت  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شنفري  ن�شيب  بن  �شامل  بن  اأحمد  يعلن 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 2012448، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار 
هاتف رقم: 96297733 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سعيد بن خلفان العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابع الزهور للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شعيد بن خلفان العلوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منابع الزهور للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 4123140، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية 
هاتف رقم: 77131312 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سامل بن عبيد الزرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر منتزهات الغربة �ش.م.م 

يعلن عبداللـه بن �شامل بن عبيد الزرعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جواهر منتزهات الغربة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1234845، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 92777474 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خليفة بن خدمي بن �سعيد الري�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة خليفة بن خدمي بن �سعيد بن را�سد الري�سي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن خدمي بن �شعيد الري�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خليفة بن خدمي بن 
�شعيد بن را�شد الري�شي وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
بالرقـم 1132606، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2022/6/12م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 5 ر.ب: 325
هاتف رقم: 94490929 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن ن�سري بن علي ال�سهومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة الغ�سب للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن ن�شري بن علي ال�شهومي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعلة الغ�شب للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1669486، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2022/7/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب: 20 ر.ب: 318
هاتف رقم: 99222158 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممود بن جمعة بن نا�سر الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإخاء احلديثة �ش.م.م

يعلن حممود بن جمعة بن نا�شر الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإخاء احلديثة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1367586 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
2022/7/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
هاتف رقم: 92639717 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن اإ�سماعيل بن علي ال�سيخ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأحمد بن اإ�سماعيل بن علي ال�سيخ و�سركاه - تو�سية

يعلن اأحمد بن اإ�شماعيل بن علي ال�شيخ اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأحمد بن اإ�شماعيل بن 
بالرقـم 1233041،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  ال�شيخ و�شركاه - تو�شية، وامل�شجلة لدى  علي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 95031114

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سعيد بن خمي�ش الكحايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوارة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  حوارة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكحايل  خمي�ش  بن  �شعيد  بن  حممد  يعلن 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 3216462، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 383 ر.ب: 319
هاتف رقم: 99773556 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب دم�سق للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعيد بن خمي�ش الكحايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ه�شاب دم�شق للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1013134، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 383 ر.ب: 319
هاتف رقم: 99773556 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خمي�ش بن خلفان بن خمي�ش ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الفلج املا�سي - ت�سامنية

يعلن خمي�ش بن خلفان بن خمي�ش ال�شام�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنم الفلج املا�شي - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1142383، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 119 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92111591

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج الفلج للتجارة - ت�سامنية

يعلن خمي�ش بن خلفان بن خمي�ش ال�شام�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شراج الفلج للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1142988، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 119 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92111591

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ان�سالدو انريجيا م�سقط �ش.م.م
يعلن مكتب العي�شري لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ان�شالدو انريجيا م�شقط 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1291226، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية العامرات - املحج ال�سمالية - �سارع رقم: 111 - �سارع املزن 

الوحدة رقم: 2 - البناية رقم: 134 - املكتب رقم: 2
�ش.ب: 2675 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99310539 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن �سامل بن خمي�ش العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القلعة املتحدة - ت�سامنية
يعلن يحيى بن �شامل بن خمي�ش العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع القلعة املتحدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 5139341، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
قلعة العوامر - والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 270 ر.ب: 614
هاتف رقم: 99887706 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن خليفة بن �سامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالم املجد للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شامل بن خليفة بن �شامل العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شالم املجد للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1347495، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2019/7/5م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 95388572 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

طارق بن �سعيد بن �سامل فا�سل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيتا ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  ال�شاملة  بيتا  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  فا�شل  �شامل  بن  �شعيد  بن  طارق  يعلن 
وللم�شفي   ،1023754 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار 

هاتف رقم: 92243333 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خليل بن �سيف بن حممد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدامللك املحروقي للتجارة �ش.�ش.و

يعلن خليل بن �شيف بن حممد املحروقي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو عبدامللك املحروقي 
الـتجاري بالرقـم 1119484، وفقا التفاق  ال�شجل  اأمانة  للتجارة �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/10/4م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم: 92765050 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن �سامل الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتبة مناء - ت�سامنية 

يعلن �شامل بن عبداللـه بن �شامل الربيعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مكتبة مناء - ت�شامنية، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1324471، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 95587777 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد حممد ال�سيخ �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة املكتب العربي للطباعة وخدمات الكمبيوتر �ش.م.م 

يعلن اأحمد حممد ال�شيخ �شعيد الريامي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املكتب العربي للطباعة 
وخدمات الكمبيوتر �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1575422، وفقا 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2022/9/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب: 2108 ر.ب: 111
هاتف رقم: 96086767 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن هالل بن نا�سر الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزوى للم�ساريع اجليولوجية �ش.�ش.و
للم�شـــاريع  نــزوى  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكنـــدي  نا�شــر  بن  هـــالل  بن  حممد  يعلن 
اجليولوجية �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1365326، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 979 ر.ب: 611
هاتف رقم: 99790171

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابطة النجوم للتجارة �ش.�ش.و
يعلن مركز اخلليج لال�شت�شارات والتدقيق اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رابطة النجوم للتجارة 
�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1342875، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2022/8/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�سر - العذيبة ال�سمالية - �سارع وادي العذيبة

مبنى رقم: 32 - �سقة رقم: 304
�ش.ب:2358 ر.ب:112 

هاتف رقم: 99326232 تلفاك�ش رقم: 24139350 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن �سامل بن �سيف احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سال�سل ال�سد للتجارة �ش.م.م 
يعلن �شليمان بن �شامل بن �شيف احلرا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شال�شل ال�شد للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1045583، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:321 ر.ب: 314 

هاتف رقم: 99353449 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن علي بن �سعيد ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سني�سلة ال�ساملة - تو�سية

يعلن حممد بن علي بن �شعيد ال�شناين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تالل �شني�شلة ال�شاملة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1115180، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية 

هاتف رقم: 99379259
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سامل بن عمر الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد النه�سة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �شامل بن عمر الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جمد النه�شة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1237733، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2022/10/2م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 92558266

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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هيثم بن علي بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد االأ�ساطري  �ش.م.م

يعلن هيثم بن علي بن �شعيد ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جمد االأ�شاطري �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1234637 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/11/18م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: 273 ر.ب: 312

هاتف رقم: 95527933 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن حارب بن حامد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سحراء املتميزة �ش.م.م

يعلن �شامل بن حارب بن حامد ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طريق ال�شحراء املتميزة 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1136325 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/9/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 96750156 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خليل بن جمعة بن املر الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح املودة �ش.م.م

يعلن خليل بن جمعة بن املر الزيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روح املودة �ش.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1296519، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2022/8/21م، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: 94433687 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حميد بن حممد بن حميد البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش املهارة لت�سكيل املعادن �ش.م.م

يعلن حميد بن حممد بن حميد البحري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأر�ش املهارة لت�شكيل 
التفاق  وفقا   ،1250014 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املعادن 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/6/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
املعبيلة ال�سناعية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 415 ر.ب: 112
هاتف رقم: 93321888 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عادل بن نا�سر بن حممد ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوراء اليمامة احلديثة للتجارة �ش.م.م 

يعلن عادل بن نا�شر بن حممد ال�شاملي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حوراء اليمامة احلديثة 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1161721، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99379769 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن علي املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحب القابل للتجارة - ت�سامنية

 - القابل للتجارة  يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحب  اأنـه  املالكي  يعلن خالد بن �شعيد بن علي 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1244351، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 419 ر.ب: 419
هاتف رقم: 98244482

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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فايز بن حمد بن عبداللـه اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوط امل�ستوى للتجارة - ت�سامنية

امل�شتوى  خطوط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلعفري  عبداللـه  بن  حمد  بن  فايز  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1115942، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 9 ر.ب: 422

هاتف رقم: 95152177
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأيوب بن علي بن خمي�ش املزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر احليملي للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأيوب بن علي بن خمي�ش املزيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فجر احليملي للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1183841، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 124 ر.ب: 315
هاتف رقم: 99561403

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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جميل بن عبداللـه بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفات اجلودة احلديثة - تو�سية

�شركة �شفات اجلودة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  اإبراهيم  بن  بن عبداللـه  يعلن جميل 
بالرقـم 1297954، وللم�شفي  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  - تو�شية،  احلديثة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 95894431

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

زهرة بنت �سعيد بن فا�سل الو�ساحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور لزق للتجارة - تو�سية

 - تقــوم بت�شفـيــة �شركة �شقور لزق للتجارة  اأنـها  الو�شاحية  تعلن زهرة بنت �شعيد بن فا�شل 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 6069070، وللم�شفية وحـدها حــــــق 
فـــي  امل�شفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99513199 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــية
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مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأبو جنوى الزدجايل للتجارة �ش.�ش.و

بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  و�لإد�رية  �ملالية  و�ل�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �مللكي  مكتب  يعلن 
�صركة �أبو جنوى �لزدجايل للتجارة �ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
1028666, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92328222 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة امل�شيق الهند�شية �ش.م.م

بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  و�لإد�رية  �ملالية  و�ل�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �مللكي  مكتب  يعلن 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �لهند�صية  �مل�صيق  بو�بة  �صركة 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,9010157
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92328222 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�ساريع ال�سماء الف�سية للتجارة �ش.�ش.و
بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  واالإدارية  املالية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  امللكي  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�شجل الـتجاري  �شركة م�شاريع ال�شماء الف�شية للتجارة �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـم 1816985، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 92328222 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

االأزهر بن ح�سن ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي لال�ستثمار والتطوير �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روا�شي لال�شتثمار والتطوير  يعلن االأزهر بن ح�شن ال�شق�شي 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1285225 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/10/2م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
حمافظة الداخلية 

�ش.ب: 444 ر.ب: 612
هاتف رقم: 96333084 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإبراهيم بن حممد بن مراد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدقم املميزة �ش.م.م

يعلن اإبراهيم بن حممد بن مراد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الدقم املميزة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1252471، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 168 ر.ب: 324
هاتف رقم: 95333733 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن �سيف بن �سامل العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سفار للمقاوالت - تو�سية

 - للمقاوالت  اأ�شفار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العي�شائي  �شامل  بن  �شيف  بن  حمد  يعلن 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1245279، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: 99210577
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإبراهيم بن �سامل بن حممد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش العذيبة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
العذيبة  اأر�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرحبي  حممد  بن  �شامل  بن  اإبراهيم  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1032094، 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ 2022/10/5م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية بدبد - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 488 ر.ب: 600
هاتف رقم: 97792217 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سيف بن علي بن �سامل امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني اإبراء للتجارة - ت�سامنية
يعلن �شيف بن علي بن �شامل امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رياحني اإبراء للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 6077781، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2021/11/3م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب: 200 ر.ب: 413
هاتف رقم: 99255344 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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منري بن حممد بن قا�سم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الريا�ش للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن منري بن حممد بن قا�شم الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأمواج الريا�ش للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1088725، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 324 ر.ب: 100

هاتف رقم: 99312564 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن حمود بن خادم املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة بركاء الرقمية �ش.م.م
يعلن علي بن حمود بن خادم املالكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطبعة بركاء الرقمية �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1068282، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب: 644 ر.ب: 320
هاتف رقم: 99374727 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-189-



اجلريدة الر�سمية العدد )1463(

با�سم بن علي بن �سعيد الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املباين اخل�سراء لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م

لالإن�شاء  املباين اخل�شراء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهادي  �شعيد  بن  علي  بن  با�شم  يعلن 
وفقا التفاق   ،1173976 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  والتعمري 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/9/13م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: 95096906 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن حمود املنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط النمر ال�سريع للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط النمر ال�شريع  يعلن عبداللـه بن حممد بن حمود املنجي 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1205325، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: 99316678 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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هالل بن �سعيد بن عبداللـه احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ املجد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املجد  �شواطئ  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلو�شني  عبداللـه  بن  �شعيد  بن  هالل  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1530607، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 93456780 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن بدر بن �سليمان ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األوان ب�سياء للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن بدر بن �شليمان ال�شكيلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة األوان ب�شياء للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1301612، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: 91 ر.ب: 612
هاتف رقم: 99704040

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خالد بن �سامل بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامل ن�سور ال�سد للتجارة �ش.م.م

ال�شد  ن�شور  �شوامل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  حممد  بن  �شامل  بن  خالد  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1270810، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 99338922 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مازن بن �سعيد بن خلفان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر والرثياء �ش.م.م

يعلن مازن بن �شعيد بن خلفان الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة القمر والرثياء �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا    ،1325476 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
2022/10/1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
اخلو�ش - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 228 ر.ب: 124
هاتف رقم: 97194193 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن �سامل بن حممد الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حممد بن �سلطان بن عبيد القليعي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �شامل بن حممد الرو�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن �شلطان بن 
عبيد القليعي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1051523
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 55 ر.ب: 319
هاتف رقم: 99660642

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درع نزوى للتجارة - ت�سامنية
نزوى  درع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلرو�شي  عبداللـه  بن  نا�شر  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1037074، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/9/21م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99338455
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سالح بن خمي�ش بن را�سد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سالح بن خمي�ش بن را�سد اخلرو�سي و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن �شالح بن خمي�ش بن را�شد اخلرو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شالح بن خمي�ش بن 
را�شد اخلرو�شي و�شركاه للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،3038742
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 201 ر.ب: 316
هاتف رقم: 95702999

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

فهد بن �سليمان بن حميد النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأقطاب املحور للتجارة - تو�سية
يعلن فهد بن �شليمان بن حميد النعيمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأقطاب املحور للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1267121، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: 99776698
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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يعقوب بن حمد بن حميد العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سكندرية اجلديدة للتجارة وال�سناعة �ش.م.م

اأ�شكندرية اجلديدة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن يعقوب بن حمد بن حميد العمريي 
  ،1078798 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  وال�شناعة  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 706 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99330979 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن را�سد بن اأحمد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلاكرندا �ش.م.م

�ش.م.م،  اجلاكرندا  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املخمري  اأحمد  بن  را�شد  بن  �شعيد  يعلن 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1372295،  وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 54 ر.ب: 324

هاتف رقم: 96666154 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

عبداللـه بن را�شد بن حمد اليعقوبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الريامي واليعقوبي للتجارة - ت�شامنية

اليعقوبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الريامي واليعقوبي  يعلـن عبداللـه بن را�شد بن حمد 
عـــن   ،٧٠٤٩١٥٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة عبداللـه بن را�شد اليعقوبي و�شريكه - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن را�شد بن حمد اليعقوبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عبداللـه بن را�شد 
اليعقوبي و�شريكه - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٧٠٤٥٤٢٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عمر بن حممد بن عبداللـه برهام
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفخامة احلديثة للمقاوالت - تو�شية
الفخامة احلديثة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  برهام  عبداللـه  بن  بن حممد  يعلـن عمر 
عـــن   ،١١٣٠٣٨٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - للمقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمدان بن حممد بن ح�شني البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلتم العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلـن حمدان بن حممد بن ح�شني البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اخلتم العاملية للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٣٥٠٢٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

علي بن مبارك بن علي العرميي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بركات اخلليج املتحدة �ش.م.م 
يعلـن علي بن مبارك بن علي العرميي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بركات اخلليج املتحدة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٣٣٩١٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شعيد بن خليفة بن �شعيد البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة قريات الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن خليفة بن �شعيد البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة قريات الوطنية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦١٧٥٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن عبداللـه بن نا�شر الفار�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 لل�شركة اخلليجية الوطنية لل�شرق االأو�شط �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن عبداللـه بن نا�شر الفار�شي ب�شفـتــه امل�شفي لل�شركـة اخلليجية الوطنية 
اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٨٠٦٨، عـــن  لل�شرق االأو�شط �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

نا�شر بن حممد الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جذور خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
والغاز  النفط  خلدمات  جذور  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الوهيبي  حممد  بن  نا�شر  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٧٧٧٥٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

طارق بن عبداللطيف بن داود الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط امل�شتقبل الدولية �ش.م.م
امل�شتقبل  خط  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الزدجايل  داود  بن  عبداللطيف  بن  طارق  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٨٠٩٠١٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الدولية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هو�ش البحار �ش.م.م

البحار  هو�ش  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الزدجايل  داود  بن  عبداللطيف  بن  طارق  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٠١٠١٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن مرهون بن �شامل احل�شيني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد وعلي للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن مرهون بن �شامل احل�شيني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حممد وعلي للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤٦٤١٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن �شعيد بن عبداللـه الفار�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شخرة الزرقاء العاملية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن عبداللـه الفار�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شخرة الزرقاء 
انتهاء  عـــن   ،١١٩٢٢٧٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العاملية للم�شاريع املتطورة �ش.م.م
للم�شاريع  العاملية  لل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الدرعي  حمد  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٩٨٧١٧،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  املتطورة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن عبداللـه بن حممد الغيالين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأقمار العفية للتجارة - ت�شامنية
يعلـن علي بن عبداللـه بن حممد الغيالين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأقمار العفية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٥٥١٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن �شعيد بن �شليم العربي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شفق الالمع للتجارة - ت�شامنية 
يعلـن حممد بن �شعيد بن �شليم العربي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شفق الالمع للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٨٨٣٥٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

يحيى بن علي بن حمود الغماري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع يحيى وخالد للتجارة �ش.م.م 
وخالد  يحيى  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الغماري  حمود  بن  علي  بن  يحيى  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٢٨٠٤٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

حممد بن مالك بن حمد املعمري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة بوابة اخل�شراء املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن حممد بن مالك بن حمد املعمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بوابة اخل�شراء املتحدة 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٩٨٦٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شالح بن �شعيد ال�شوكري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش اجلوف �ش.م.م 
يعلـن �شالح بن �شعيد ال�شوكري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأر�ش اجلوف �ش.م.م، وامل�شجلـة 
لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٢٧٩٥٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

ثني بن را�شد بن �شامل املنجي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة تالل احلامية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

للتجارة  احلامية  تالل  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املنجي  �شامل  بن  را�شد  بن  ثني  يعلـن 
عـــن   ،١٠٤١٣٠٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبدالعزيز بن عامر بن حمد ال�شواعي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابتكار ال�شت�شراف امل�شتقبل �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن عامر بن حمد ال�شواعي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ابتكار ال�شت�شراف 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٠٥٢١، عـــن  ال�شجــل  اأمانـة  امل�شتقبل �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

فايز بن حممد بن حمد اجلمري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ن�شائم ال�شقلة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن فايز بن حممد بن حمد اجلمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ن�شائم ال�شقلة للتجارة 
عـــن   ،١٠٧٦٤٣١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو هزاع اجلمري للتجارة - تو�شية 

اأبو هزاع اجلمري للتجارة -  يعلـن فايز بن حممد بن حمد اجلمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٤١٠٢٢١٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بندر ال�شقلة للتجارة - تو�شية 

يعلـن فايز بن حممد بن حمد اجلمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بندر ال�شقلة للتجارة - تو�شية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٦٢٥٩٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عامر بن �شليمان بن �شعيد امل�شكري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ال�شاملة لل�شحن والتخلي�ش اجلمركي �ش.م.م 

لل�شحن  ال�شاملة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  امل�شكري  �شعيد  بن  �شليمان  بن  عامر  يعلـن 
والتخلي�ش اجلمركي �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٤٧٩٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

-201-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

حممد بن عامر بن حممد ال�شنفري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اعمار اجلنوب الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن حممد بن عامر بن حممد ال�شنفري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اعمار اجلنوب الوطنية 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٠٧١٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن عوين بن حممد بطا�ش
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناهل �شحار العاملية �ش.م.م 
العاملية  امل�شفي ل�شركـة مناهل �شحار  يعلـن حممد بن عوين بن حممد بطا�ش ب�شفـتــه 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٢٧٣٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شيف بن �شعيد بن �شامل العي�شائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شيف العي�شائي وعبداللـه املقبايل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن �شيف بن �شعيد بن �شامل العي�شائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شيف العي�شائي وعبداللـه 
املقبايل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١٥٣٤١٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

يو�شف بن علي بن را�شد الكلباين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ف�شلى لال�شتثمار �ش.م.م 
يعلـن يو�شف بن علي بن را�شد الكلباين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ف�شلى لال�شتثمار �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٤٨٥٩٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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حممد بن حمود بن علي املنوري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة نقليات اأبو حمود املنوري للتجارة - تو�شية 

يعلـن حممد بن حمود بن علي املنوري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة نقليات اأبو حمود املنوري 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٥٥١٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

طارق بن �شامل بن حمد املقبايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع روعة االإبداع للتجارة - ت�شامنية 
االإبداع  روعة  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املقبايل  حمد  بن  �شامل  بن  طارق  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٦٧٨٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة او ان جي �شاباليز )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م 
يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة او ان جي �شاباليز 
)�شركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٣١٥٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

يون�ش بن مو�شى بن علي البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار االأفكار �ش.م.م 
االأفكار �ش.م.م،  دار  ل�شركـة  امل�شفي  البلو�شي ب�شفـتــه  يعلـن يون�ش بن مو�شى بن علي 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٦٢٠٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شامل بن م�شلم بن علي العمري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اإمدادات اخلري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلـن �شامل بن م�شلم بن علي العمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإمدادات اخلري للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١٧٣٣٨٧، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

بخيت بن اأحمد بن حم الكثريي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شا�ش البادية للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  البادية  �شا�ش  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الكثريي  حم  بن  اأحمد  بن  بخيت  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٧٥٤٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شبيب بن اأحمد بن حممد البو�شعيدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شتال للديكور �ش.م.م
للديكور  �شتال  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البو�شعيدي  حممد  بن  اأحمد  بن  �شبيب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٦٤٧٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شعيد بن �شالح القرين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الزهراء احلديثة �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن �شعيد بن �شالح القرين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع الزهراء احلديثة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٨١٠٩٢٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 لل�شركة العاملية للهند�شة وامل�شاريع الع�شرية �ش.م.م

للهند�شة  العاملية  لل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الدرعي  بن حمد  �شعيد  بن  يعلـن عبداللـه 
 ،١٠١٢٠٧٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الع�شرية  وامل�شاريع 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبدالرحمن بن اأحمد بن �شليمان املجيني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة االبتكار احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبدالرحمن بن اأحمد بن �شليمان املجيني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االبتكار احلديثة 
انتهاء  عـــن   ،١٢٦٨٠٥٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد لالأ�شماك �ش.م.م
لالأ�شماك  اأبعاد  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  احلرا�شية  �شامل  بن  حممد  بنت  اأفراح  تعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٦٤٧٢٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد لالألبان �ش.م.م

تعلـن اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة اأبعاد لالألبان �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٦٧٩٧٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

خالد بن حممد بن م�شلم الكثريي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأبو عامر واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن خالد بن حممد بن م�شلم الكثريي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو عامر واأوالده للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١٦٠٧٧٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمد بن جابر بن �شامل الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلذاري التجارية - ت�شامنية
 - التجارية  احلذاري  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الوهيبي  �شامل  بن  جابر  بن  حمد  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٨٠٧٣٧٧٥، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

م�شتاق بن عبداللـه بن جعفر اآل �شالح
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرور الدولية �ش.م.م
يعلـن م�شتاق بن عبداللـه بن جعفر اآل �شالح ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شرور الدولية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٨٩٠٠١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن �شامل بن اأحمد ال�شنفري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمطة ميناء �شاللة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �شامل بن اأحمد ال�شنفري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حمطة ميناء �شاللة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٢١٦٢٣٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

�شعيد بن خمي�ش بن عبداللـه الغيثي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزون ملنتجات االألبان واالأجبان �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن خمي�ش بن عبداللـه الغيثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مزون ملنتجات االألبان 
واالأجبان �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٢٤٦٢٥٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

را�شد بن حمد بن �شيف امل�شايخي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة را�شد ووليد امل�شايخي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

امل�شايخي  ووليد  را�شد  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  امل�شايخي  �شيف  بن  بن حمد  را�شد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤١١٧١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب الفي�شل للتدقيق واال�شت�شارات املالية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة امل�شنعة الذهبية املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب الفي�شل للتدقيق واال�شت�شارات املالية ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة امل�شنعة الذهبية 
املتحدة للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٢٢٧٩، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب املحا�شب املايل الدويل لتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة املوج االأحمر العاملية لال�شتثمار  �ش.م.م

يعلـن مكتب املحا�شب املايل الدويل لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املوج االأحمر 
العاملية لال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٣٤٥٠٢، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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مريزا حممد ح�شن خ�شروى
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤ �شحار للت�شوق �ش.م.م
يعلـن مريزا حممد ح�شن خ�شروى ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة لوؤلوؤ �شحار للت�شوق �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٥٦٤٠٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن عامر بن �شيف ال�شبيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول بركاء الوطنية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عامر بن �شيف ال�شبيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة  �شهول بركاء الوطنية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٤٨٣٤٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن العبد بن م�شلم امل�شهلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرموح للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن �شامل بن العبد بن م�شلم امل�شهلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الرموح للتجارة واملقاوالت - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١٤٨١٧٠، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن خلفان بن �شامل البحري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روزنة للربجمة والت�شميم �ش.م.م
للربجمة  روزنة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البحري  �شامل  بن  خلفان  بن  اأحمد  يعلـن 
والت�شميم �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٣٦٠٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

نا�شر بن حمد بن �شعيد الدرو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحر املعدن لت�شكيل احلديد �ش.م.م
لت�شكيل  املعدن  �شحر  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الدرو�شي  �شعيد  بن  حمد  بن  نا�شر  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١١٨٠٩٥٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديد 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن حم�شن بن مبارك رعفيت
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة حممد بن حم�شن مبارك رعفيت و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

حم�شن  بن  حممد  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  رعفيت  مبارك  بن  حم�شن  بن  حممد  يعلـن 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  رعفيت  مبارك 

بالرقـــم ١٢٥٩٨٩١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن غريب بن �شعيد الرئي�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغربي واملخرتع للتجارة �ش.م.م
واملخرتع  الغربي  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الرئي�شي  �شعيد  بن  غريب  بن  حممد  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٢٢٤٧٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

يو�شف بن �شعيد بن حممد اخلرو�شي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة روابي قارح - تو�شية
 - قارح  روابي  واحة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  �شعيد بن حممد اخلرو�شي  بن  يو�شف  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤٤٠٦٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٣(

مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة �شابر الدولية �ش.م.م 
الدولية  �شابر  ملوؤ�ش�شة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤٣٤٧٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الزعابي واأوالده - تو�شية 
بن  حممد  بن  عبداللـه  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلـن 
الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانـة  الزعابي واأوالده - تو�شية، وامل�شجلـة لدى  عبداللـه 

٣١٧٦٧٧٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مبارك بن م�شبح بن جعروف احلدادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اعتزاز للخدمات واال�شتثمار �ش.م.م
اعتزاز للخدمات  امل�شفي ل�شركـة  يعلـن مبارك بن م�شبح بن جعروف احلدادي ب�شفـتــه 
واال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٤٥٧٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغمد الدولية - تو�شية

 - الدولية  الغمد  امل�شفي ل�شركـة  يعلـن مبارك بن م�شبح بن جعروف احلدادي ب�شفـتــه 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٩٣٣٢٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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مكتب املميز لتدقيق احل�سابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفرة الف�سية للم�ساريع �ش.م.م
يعلـن مكتب املميز لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شفرة الف�شية للم�شاريع 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٢٧٧٥٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن عزان بن �سيف الزكواين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االزدهار للم�ساريع واحللول �ش.م.م
يعلـن علي بن عزان بن �شيف الزكواين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االزدهار للم�شاريع واحللول 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢١٧٠٤٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن �سليمان بن حميد ال�سكيلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن اأم �سيح للتجارة - ت�سامنية
يعلـن اأحمد بن �شليمان بن حميد ال�شكيلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جنائن اأم �شيح للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٢١١٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حميد بن �سالح بن �سعيد الهطايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الربكة الذهبية للتجارة �ش.م.م
الذهبية  الربكة  باب  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الهطايل  �شعيد  بن  �شالح  بن  حميد  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٣٤٠٥١٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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