
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1408(                                                                            ال�سنــــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

                                            وزارة العــدل وال�سـوؤون القانونيـة

ا�ستــــــــدراك.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة  

          وزارة العمـــــــل

اإعــالن ب�ســاأن طلـب ت�سجيـــــــل نقــابـة عمــالية.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل منوذج �سناعي.

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

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

ا�ستــــــــدراك.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة اخلليج الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لأنظمة التخزين �ش.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربادات الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرادن للتعمري �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سالة الفخمةللتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل الذهبي للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد القري و�سريكه للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سارة اآل فنة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع م�ستقبل �سحار الع�سرية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمة املتطورة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت اجلنة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كحل للنفط والغاز �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عبداللـه بن �سعيد اجلابري وولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الو�سيط الوطني - تو�سية.

اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن حمود بن �سيف البحري و�سركاه  اإعالن عن بدء 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوراء اجلديدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب ال�سرقية املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرجان اخلليج لالإن�ساءات والتجارة �ش.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلاذبية خلدمات حقول النفط �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر للغازات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سل اخلليج للتجارة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نات�ش للخدمات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع اجليزة للتجارة - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سخور ال�سليمي و�سريكه للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الكربى الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العز ل�سما�سرة التاأمني �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمان لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للخدمات النفطية واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات الطباعة املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر العي�سائي و�سركائه للتجارة �ش.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ش ال�سفاء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذعذاع م�سرية املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع طريق التوا�سل للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الأفكار الذهبية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالم للخدمات العامة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفن التا�سع للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الفوعة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمعة بلودان للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخابز املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم بحر العرب للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لأىل �سور للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي البلو�سي واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبدالرحمن الندابي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزمازم احلديثة للتجارة �ش.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الغالجي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال طوي عدي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سرقية املتميزة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن �سامل واأخيه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف جعالن للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق التعاون �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عود اليا�سمني احلديثة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غر�ش املدينة للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمة ذهب العاملية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ الدارة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدر املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األني املتحدة للمقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة بوفارديا �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهند�سة اجلديدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سراق املنارة املتميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات غ�سيل الكلى الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الأجماد للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد عبدالقادر املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية للتطوير الهند�سي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن نا�سر بن حمود البو�سعيدي وولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع النجوم العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ملهم املعمري للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف �سبت للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزيزي والعامري �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد و�سعيد اأبناء علي بن �سعيد احلامدي 

للتجارة - ت�سامنية.

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سمال م�سرية احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور الوطية احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمات احلبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملياء وجناة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة اخلابورة املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط �سماء اخلالدية املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مناظر ال�سهباء �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باعمر والربعمي لل�سناعة والتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبار للتعمري �ش.م.م.

احل�سني  را�سد  بن  عبيد  بن  عبدالرحمن  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظبي الفى للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرابط امل�سرق �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور�ش العود للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز بهالء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام الحتاد للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن ثاين اجلعفري للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال خميزنة للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمري والعجمي للم�ساريع التجارية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سي ما�سرت املالحية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور القمر �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا الباطنة املتميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�سار و�سركاه �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القرية الزاهرة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حممد وولده للتجارة - تو�سية.

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

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح الهمبار للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة جمان العاملية �ش.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدقم لعرب البحار للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لتقنية املعلومات �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظفار للخدمات الطريان �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراع للخدمات املالحية والتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باعمر والربعمي لل�سناعة والتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدبني للمنتجات البحرية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليالينا الوطنية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سبعان بن عون للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة ظفار العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك اجلنوبية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآ�سيا ال�ساملة للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نود للمقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتهاج اخلليج الدولية للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيور العقدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليم بن �سعيد بن �سامل ال�سيدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأعماق �سافان احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حيل بني كثري املميزة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العفيه للطاقة اخل�سراء - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش اخلري  �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القيمة املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساملة للغو�ش �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن الإجناز ال�ساملة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للمجوهرات الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خدمات ال�سرين التقنية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهد م�سقط احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعود ويا�سر للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأم�سار الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة �سحار للمنتجات النفطية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة العراقي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج ال�سرق للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقهى الزمزم �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن �سعيد بن حماد الرا�سدي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش الروؤية للمقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكواكب املتميزة احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ ال�سرق الأو�سط الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�ش الف�سية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلب الأ�سد املتميزة �ش.م.م.

رقم 

ال�سفحة

رقم 

ال�سفحة

255

255

256

256

257

257

258

258

259

259

259

259

260

260

260

260

261

261

261

261

262

262

262

262



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل املا�سية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج العامرات للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكهرمان الزاهي - تو�سية.

ال�سعيدي  حميد  بن  مرهون  بن  خالد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتخ�س�سة للتخلي�ش اجلمركي - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هالة املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد الدولية لال�ستثمار �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية خلدمات ال�ستثمار �ش.و.و.

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

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

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباهج ال�سويق احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الها�سمي والفار�سي للتجارة واملقاولت  - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار اجلنان للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الفن الربونزي �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مولتيبلك�ش )عمان( �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مناهل اجلبية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز �سحار لتقنية املعلومات �ش.م.م.

و�سريكــــه  ال�ســـيزاوي  اأحــمد بن حمـــمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل الديل - تو�سية.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة املثمرة لالأعمال �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفاء للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن �سليمان بن عبداللـه اجلابري  اإعالن عن انتهاء 

و�سريكه - ت�سامنية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

املديرية العامة للجريدة الر�شمية  

ا�شتــدراك

تنوه املديرية العامة للجريدة الر�شمية  اإىل اأنه قـد وقع خطاأ مادي عنـد ن�شـر القرار الوزاري 

رقم 2021/76 باإ�شدار الئحـة تنظيـم اأعمـال اخلبـرة اأمـام املحاكـم، املن�شـــــور فــــي اجلريــدة 

الر�شميـــة العــدد )1407(، ال�شـــادر بتاريــخ 5 �شــفـــر 1443هـ، املوافـــــق 12 �شبتمبــــــر 2021م، 

اإذ ورد البنــد )2( من املــادة )28( كاالآتـي:

  "2 - اأن يت�شمن راأيا �شرعيا اأو قانونيا."

وال�شحيــــح هــــــو:

  "2 - اأال يت�شمن راأيا �شرعيا اأو قانونيا."

لـــذا لـــزم التنويـــه.

املدير العام للجريدة الر�شمية  

-11-





اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن عـــمال 

�سركة )مق�سن خلدمات النفط والغاز ( تقدمـــوا اإىل املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة 

هـذا  على  االعتـرا�ض  فـــي  احلـق  مت�ســرر  ولكــل  عماليـة،  نقابــة  ت�سجيـل  بطلـب  بالــوزارة 

الطلـب، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإىل جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة 

بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2020/00001 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي:27/1/2020)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

Loc Cl.( 51)ت�صنيف لوكارنو

)71(

ت�صريي اأوتوموبايل كو, ال تي دي - ال�صني1

2

3

)72(
ايوم , �صتيف - اأمريكي1

2

)73(
1

2

)74(
1

اأبو غزالة للملكية الفكرية

2

)30(

بيانات الأ�صبقية

رقم الأولوية:201930415382.8 

تاريخ الأولوية: 1/8/2019

)12( CAR عدد النماذج فـي الطلب    منوذج �صناعي )28(

)54(  املنتج الذى يغطيه الطلب:           

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن ت�صجيـــــل منــــوذج �صناعــي وفقــا لأحكــــام قانــــون حقــــوق 

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

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

�إعــــــــالن

املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 

ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146801

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج لالأغذية الرائدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:530 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147307

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لعر�س  متكامل  اإلكرتوين  الإنرتنت)موقع  مواقع  طريق  عن  الأعمال  معلومات  توفـري 

واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  الإلكرتونية(،  )التجارة  ال�سلع  وبيع 

وبائعيها موقع اإلكرتوين متكامل لعر�س وبيع ال�سلع )التجارة الإلكرتونية(، اإنتاج برامج 

الإلكرتونية(،  )التجارة  ال�سلع  وبيع  لعر�س  متكامل  اإلكرتوين  موقع  بعد  عن  الت�سوق 

الإلكرتونية(،  )التجارة  ال�سلع  وبيع  لعر�س  متكامل  اإلكرتوين  موقع  ال�سلع  عر�س 

خدمات  الإلكرتونية(،  )التجارة  ال�سلع  وبيع  لعر�س  متكامل  اإلكرتوين  موقع  ت�سويق 

الت�سويق عرب الهاتف موقع اإلكرتوين متكامل لعر�س وبيع ال�سلع )التجارة الإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإمناء جمان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147667

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زهور طبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حدائق اخلزامى للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147668

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية لالإدارة واخلدمات �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

-18-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147669

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز طبي لتاأهيل العظام والعالج طبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل الر�سيل للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147670

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى اليعقوبي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147672

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الأ�سراراحلديثة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147673

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرا�سة للم�ساريع املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

-20-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147674

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اللون الأخ�سر املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147675

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تف�سيل وخياطة املالب�س والعبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزياء احلرير الراقية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147676

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هال العاملية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147678

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حم�سيات طازجة، ثمار اجلوز فواكه، توت ، فواكه طازجة، �سمندر طازج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالم م�سقط لال�ستثمارات احلديثة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147679

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هديل قي�س

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147683

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الق�سور املعلقة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 383 ر.ب: 511، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147684

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

متجر لبيع م�ستلزمات احليوانات الأليفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر ال�سالم املا�سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 76 ر.ب: 500، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147685

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نا�سر البلو�سي ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147686

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جتارة)اأجهزة تربيد الهواء، اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء، �سخانات ماء، اأفران للخبازين، 

اأجهزة  منزلية،  نار  مواقد  الهواء،  تكييف  اأجهزة  ت�سخني،  اأجهزة  الهواء،  لتكييف  مراوح 

طبخ متعددة الوظائف، اأجهزة كهربائية للطهي بالبخار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل ارم التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147687

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميل، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الينابيع الكربى الدولية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147688

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى مل�سروبات القهوة واحللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأمل لالأغذية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147690

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات، ترويج املبيعات لالآخرين)توفـري 

رفوف لبيع املنتجات بغر�س دعم الأ�سر املنتجة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمالك الرحيل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147692

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم رحالت بحرية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم معدات الرحالت(، 

تاأجري  الرحالت(،  معدات  للوازم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  باملاء)البيع  الإمداد 

حافالت)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم معدات الرحالت(، تاأجري اأنظمة 

خدمات  الرحالت(،  معدات  للوازم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  املالحة)البيع 

تاأجري  الرحالت(،  للوازم معدات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  الهدايا)البيع  تغليف 

التعبئة  الرحالت(،  معدات  للوازم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  اجلرارات)البيع 

النقدية لل�سرافات الآلية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم معدات الرحالت(، 

للوازم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  لل�سيارات)البيع  امل�سرتك  ال�ستخدام  خدمات 

معدات الرحالت(، تخزين الأمتعة)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم معدات 

الرحالت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيثم املثالية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147693

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق )الربادات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمز العاملية لالإن�ساءات احلديثة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: احليل ال�سمالية، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

-27-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147694

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برامج  ن�سخ  حا�سوب،  برامج  �سيانة  حا�سوب،  برامج  تاأجري  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم 

املادي، تطوير الربجميات  احلا�سوب، حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل 

فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املدينة للخدمات اللوج�ستية �س.م.ع.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147695

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مبان معدنية)�سنع املنتجات املعدنية الإن�سائية واأجزائها مثل اجل�سور، اأبراج، اأعمدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار حرمول املميزة للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147697

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساج،  ال�سعر،  ت�سريح  التجميل، خدمات  �سالونات  الرتكية، خدمات  احلمامات  خدمات 

التدليك، العناية باأظافر اليدين، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلقي�س ح�سن العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147698

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

هواتف ذكية، اأجهزة تلفزيونية، اأجهزة هاتف، �سا�سات عر�س اأجزاء حا�سوب، اأجهزة حا�سوب، 

للحوا�سيب  اأغلفة  الذكية،  للهواتف  اأغلفة  خلوية،  هواتف  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة 

اللوحية، حوا�سيب لوحية، مكربات �سوت، اأجهزة �سحن البطاريات، لوحات مفاتيح لأجهزة 

احلا�سوب، فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب، �سواقة فال�س ، �سماعات الراأ�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الربوج العاملية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147699

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات جمففة، حلوم، حلوم دواجن غري حية، حلوم حمفوظة، 

حلوم معلبة، خ�سراوات معلبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املزن لالأغذية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمان

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147700

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لالأر�سيات،  األواح  اأ�سفلت،  ناري،  طوب  اأ�سب�ستو�س،  مالط  ا�سب�ستو�س،  جتارة)اأ�سمنت 

اأ�سمنت، مواد رابطة ل�سنع البالط الأجري، حجريات غري معدنية للهواتف العمومية، 

للبناء،  للبناء، هياكل غري معدنية  اأ�سفلتي مقوى  للبناء، ورق  حجر جريي، ورق مقوى 

موا�سري  للبناء،  معدنية  غري  مواد  للنار،  �سامدة  الأ�سمنت  من  طالءات  مائع،  اأ�سمنت 

ت�سريف غري معدنية، األواح غري معدنية للبناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيارة احلديثة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147701

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع زينة واك�س�سوارات املركبات )ت�سمل منتجات العناية بال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة اخلرباء للتجارة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147702

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سناعة اأكاليل الزهور، تن�سيق الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رنني الإتقان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147703

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التدقيق املايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الغربة، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147706

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق)بيع قطع الغيار للمركبات باأنواعها واملعدات الثقيلة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط لتزويد القطع ال�سناعية والكهربائية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147707

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، ع�سل نحل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم الطبيعة لل�سيافة والأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147708

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جتارة )اأع�ساب بحرية توابل ، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني 

للطعام،  م�ستح�سرات منكهة  للقهوة،  امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات  عيد  اأ�سجار 

ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ  توابل 

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

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

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

علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س 

قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية 

الغذائية عدا اخلال�سات  للمواد  بانكيك، خال�سات  املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة 

حمليات  كركم،  الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  الأثريية 

ذرة، دقيق  البقول، دقيق  بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق  طبيعية، 

اأقرا�س  للعجني،  للطعام، خمائر  ن�سا  دقيق �سويا، طحني قمح،  ال�سعري،  دقيق  اخلردل، 

�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 

كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 

�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 

الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 

دب�س  امللت،  �سكر  ذرة حمم�سة، خبز، مالتوز  ذرة مطحونة،  معكرون معجنات، معكرونة، 
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للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 

معجنات،  حلويات،  حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة 

برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  افرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت 

حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، 

نكهة �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات 

كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، 

فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، 

الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق 

العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، 

البرية،  خل  حلويات،  �سو�س  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام 

ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

�سميد،  ك�سك�س  توابل،  الت�ساوت�ساو  رقائق منتجات حبوب،  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن 

خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل 

لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك 

طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري 

حلوى  مو�سلي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�س،  رقيق  ب�سكويت  مايونيز، 

م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد 

حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، �سل�سة مرق اللحم، معجون 

حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق 

لأغرا�س  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  �سو�س،  بي�ستو  خبازة، 

ال�ستهالك الب�سري، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، ثوم مفروم بهار، بوظة جممدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزهار املطر احلديثة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: روي ، ولية مطرح ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147713

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جتارة الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ورثة اأبو اأمين �سونارا

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147714

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العقود  بالتفاو�س على  قانونية مرتبطة  ال�سبكي، خدمات  الجتماعي  التوا�سل  خدمات 

ل�سالح الغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط ال�ستقرار للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147715

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذوق الالمع للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147716

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)التجارة الإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة انت�سار عبداللـه الها�سمية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147717

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سر نزوى اجلديد �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147719

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية وال�سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سام الوهيبي للتجارة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

-37-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147720

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم)نادي فرو�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مرباط العاملية لال�ستثمار �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147721

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�ست�سارات املعمارية ، تخطيط املدن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سامة اأحمد الربعمي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147722

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وبيع  التجميل  حمالت  واأدوات  ملعدات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  ت�سويق)البيع 

م�ستح�سرات التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج املنى للتجاره �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س ب: 132ر.ب :513، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147739

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي التي تقدم حلويات �سكرية ، كاكاو ، قهوة ، �ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم اخلذف

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147741

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كاكاو  ال�ساي، م�سروبات  اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  التي تقدم م�سروبات  املقاهي 

باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن البوادي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147742

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق )بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناء العز للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147743

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خودى العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147745

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنري للم�ساريع الذهبية ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147746

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم واإدارة املوؤمترات)تنظيم املوؤمترات والندوات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز املناظرات للتنمية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147747

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وال�سحن  التو�سيل  والنقل،  وخمازن  م�ستودعات  الغذائية،  املواد  توزيع  الأطعمة،  تغليف 

والتفريغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سراع الأمل لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147748

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عر�س ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان الزين

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147749

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات  وامل�سروبات(،  املخابز  ت�سمل  باأنواعها  واملطاعم  املقاهي  املقاهي)خدمات  خدمات 

الكافترييات)خدمات املقاهي واملطاعم باأنواعها ت�سمل املخابز وامل�سروبات(، خدمات املطاعم 

املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات)خدمات املقاهي واملطاعم باأنواعها ت�سمل املخابز وامل�سروبات(، 

وامل�سروبات(، خدمات  املخابز  ت�سمل  باأنواعها  واملطاعم  املقاهي  املطاعم)خدمات  خدمات 

املخابز  ت�سمل  باأنواعها  واملطاعم  املقاهي  الوجبات اخلفـيفة)خدمات  مطاعم تقدمي 

وامل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�ساة �سور العاملية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 52 ر.ب: 132، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147751

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة قيا�س الغاز اأدوات قيا�س، �سبكات للبطاريات، اأجهزة حا�سوب، اأجرا�س اأدوات اإنذار، 

اأجهزة نقل ال�سوت، �سفارات حتذير، اأجهزة اإنذار �سوتية، قنوات تو�سيل ال�سوت، اأجهزة 

�سحن  اأجهزة  كهربائية،  اإنذار  اأجرا�س  كهربائية،  حمولت  بعد،  عن  لالإ�سعال  كهربائية 

البطاريات الكهربائية، طرفـيات تو�سيل كهربائية، �سدادات موؤ�سرات ال�سغط لل�سمامات، 

اأزرار كبا�سة لالأجرا�س، �سناديق فرعية كهربائية، اأغلفة للكبالت الكهربائية، دلئل ت�سغيل 

بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  من�ساآت  �سينمائي،  ت�سوير  كامريات   ، قيا�س  اأدوات 

كهربائية،  اأ�سالك  موا�سري  كهربائية،  نواقل،  كهربائية،  مفاتيح  �سناديق  ال�سناعية، 

لوحات  كهربائية،  تو�سيل  �سناديق  كهرباء،  مو�سالت  الكهربائية،  الدارات  اإقفال  اأدوات 

كهربائية،  حمولت  كهربائية،  تنظيم  اأجهزة  كهربائية،  مالم�سات  كهربائية،  مفاتيح 

اأجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي، مفاتيح كهربائية، حمددات كهربائية، مقومات 

التيار الكهربائي، مفاتيح خاليا كهرباء، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، لوحات توزيع 

كهربائية، دواليب توزيع كهربائية ، لوحات حتكم كهربائية، و�سالت للخطوط الكهربائية، 

اأجهزة حتليل كهربائي، اأجهزة وزن، ثريمو�ستات منظمات احلرارة ، اأجهزة قيا�س الطاقة، 

اأ�سالك كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداحلميد ال�سيهاين للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147803

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات لتكييف الرتبة)اإنتاج حم�سنات الرتبة وتكييف خ�سائ�سها ورفع خ�سوبتها 

با�ستخدام البكترييا الع�سوية واملكونات الع�سوية الطبيعية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد التقدم العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109517

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جتارة ال�ساعات باأنواعها، بيع احللي اال�سطناعية، جتارة العطور وم�ستح�سرات التجميل، 

جتارة احلقائب وال�سلع اجللدية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روح املجد العلمية - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 124670

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سند�ش الربميي املتحدة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روي، والية مطرح، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127268

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأعمدة الوردية املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية الربميي، حمافظة الربميي، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127856

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدالنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور الغيل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130742

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأ�سماك وغريها من املاأكوالت البحرية ومنتجاتها، 

املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجواء اخلريف للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

الباطنة،  �سمال  حمافظة  �سحار،  والية   ،311 ر.ب:   913 �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131095

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املقادير ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 165 ر.ب: 218 والية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132065

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالعزيز بن اإبراهيم بوبر للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 43 ر.ب: 324 والية �سنا�ش، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133378

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البلو�سي والزهراين للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133483

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املركبات امل�ستعملة، قطع الغيار، زينة ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اعمار م�سقط للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب 40 ر.ب: 132، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137372

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري و�سائل النقل الربي للب�سائع بدون �سائق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امليار املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137586

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع االأدوات الكهربائية واالإنارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جربين لتقنية االإنارة والكهرباء 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137868

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حمالت البقالة، البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة )ت�سمل امل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة املانعي للخدمات التجارية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية لوى، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138204

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سواعد �سحلنوت للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138476

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تلميع املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الواحة الزرقاء الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139735

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد اجلابري وولده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 315 ر.ب: 334, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144439

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فـي�سل بن علوي اأحمد احلداد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144618

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اأدوات �سحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يحيى للتجارة واأمناط احلياة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146412

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معجنات وحلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة املوج العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146817

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات احلانات البارات، )البارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمران لتطوير االأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147284

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)بيع االأجهزة االإلكرتونية والكمبيوتر والهواتف املحمولة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االإلكرتونيات الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147415

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيف وغ�سيل ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ا�سناد الظاهرة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147619

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مروان عبدالواحد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147626

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

نظارات ب�سرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العا�سمة احلديثة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روي، والية مطرح، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147637

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تعبئة وتغليف النب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلك ال�سواري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147704
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سروالية،  اأردية  طويلة،  جوارب  ا�ستحمام،  �سنادل  داخلية،  مالب�ش  )�سدارات  جتارة 
�سياالت  واأقيات مالب�ش،  ن�سفـية،  اأحذية  �ساق طويلة،  ذات  اأحذية  للراأ�ش،  اأغطية  قبعات 
�ساالت،  اأحزمة مالب�ش،  ال�سم�ش،  واأقيات من  �سراويل حتتية،  للتدفئة،  ياقات  للمالب�ش، 
مالب�ش،  االأكمام،  ق�سرية  قم�سان  قم�سان،  للجوارب،  اأربطة  ق�سرية،  جوارب  �سرتات، 
بذالت،  للن�ساء،  م�سدات  مالب�ش،  م�سرولة  قم�سان  �سيقة،  اأثواب  مالب�ش،  فرو  قبعات، 
مالب�ش جاهزة، �سراويل لالأطفال، اأغطية لالأذنني مالب�ش، بنطلونات ق�سرية مالب�ش، 
بنطلونات، مالب�ش خارجية، اأو�سحة، تريكو األب�سة، �ساالت من الفرو، اأحذية لكرة القدم، 
حجاب،  اأو  خمار  وجه  اأغطية  داخلية،  مالب�ش  اجل�سم  جلذع  م�سدات  مالب�ش،  جالبيات 
اأحذية للريا�سة البدنية، معاطف، اأثواب من ال�سوف مالب�ش، تنانري، مالب�ش للمواليد، 
اأزياء للخدم، اأغطية لتدفئة اليدين مالب�ش، قفافـيز، عباءات ن�سائية، بيجامات، ف�ساتني، 
�سنادل، �سراويل داخلية، م�سدات لل�سدر، معاطف خارجية، جاكيتات من ال�سوف مالب�ش، 
جاكيتات مالب�ش، اأغطية راأ�ش لال�ستحمام، اأحذية، اأربطة راأ�ش مالب�ش، طرحات، قم�سان 
ن�سف كم تي �سريت، عمائم، اأ�سكتة لفاعات عنق عري�سة، مالب�ش تقليدية، مالب�ش مطرزة، 

اأو�سحة لتغطية الراأ�ش، حماالت �سدر ال�سقة (.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غزالن الزين للم�ساريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147718
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع و�سناعة احللوى العمانية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار االأمان للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147752

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع ال�سجاد واملفرو�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مفرو�سات الليوان العربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147757

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع االأواين املنزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه خدمات ال�سعادة لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147758

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االإعالن بالربيد املبا�سر )خدمات الربيد(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقني املتطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147759

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الت�سلية، توفـري و�سائل اال�ستجمام، تاأجري اللعب، ر�سم الوجه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خدمات ال�سعادة لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147760

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الثمار املتحدة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147761

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سار والكمة العمانية والعطور والبخور وامل�ستلزمات 

املتاجر املتخ�س�سة للم�سار  الهاتف )البيع بالتجزئة فـي  الت�سويق عرب  الرجالية(، خدمات 

والكمة العمانية والعطور والبخور وامل�ستلزمات الرجالية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعماق اخلو�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147762

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل اجلوي، نقل ركاب، حجز مقاعد ال�سفر، نقل امل�سافرين، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر، 

خدمات التعبئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريان العماين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147764

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التدريب  والتعليم،  للرتبية  االأكادمييات  والتدريب(،  )التعليم  والتعليم  الرتبية  خدمات 

العملي عر�ش، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتمويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147767

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سليمان للتطوير العقاري والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147768

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإ�سالح املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سكوك العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147769

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الت�سوير وتنظيم احلفالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماح الرواحية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147770

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة للعطور والبخور واأدوات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة النجد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147771

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل وكي املالب�ش )كي املالب�ش(، تنظيف املالب�ش )غ�سيل جميع اأنواع املالب�ش واملن�سوجات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغ�سيل النا�سع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147772

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم )مطعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع تاج جمان ال�سامخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147776

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)حمالت البقالة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأجنحة الكري�ستالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147777

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النخبة اخلليجية للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147779

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اأدوات واأجهزة ومعدات حلفر اآبار البرتول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النهر القدمي للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147780

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات والوجبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزاوية املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147781

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ش جاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا املراح لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147782

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النعماين للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147783

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق العفـية الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147784

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع قطع غيار املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عبدامللك الذهلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147785

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)الت�سويق والرتويج للخدمات املعرو�سة باملوقع االإلكرتوين(، خدمات الو�ساطة التجارية 

)موقع اإلكرتوين للو�ساطة فـي بيع و�سراء اخلدمات التقنية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سغف االإجناز للخدمات التقنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147786

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مدار�ش احل�سانة، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش، خدمات الرتبية والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة الغربة اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147787

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القبة الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147788

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع وتركيب كامريات املراقبة واأنظمة التحكم بالدخول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147791

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ملحمة الإنتاج اللحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع اململكة الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147792

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثورة االإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147793

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النوادي للرتفـية اأو التعليم، )االأندية الريا�سية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحدي للياقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147794

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع االأحذية واملالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثنائي لالأزياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147795

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة املالب�ش )تف�سيل وخياطة العبايات واملالب�ش(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فر�ش االأماين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147796

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين واالإعا�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع االأبراج العمالقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147797

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حمالت بيع الع�سائر وبيع الذرة وحمالت البوظة )االآي�ش كرمي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتفة ال�ساطئ احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147800

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دورات درا�سية باملرا�سلة، خدمات الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، التعليم 

فـي املدار�ش الداخلية، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش، خدمات التدريب التي توفرها 

اأجهزة متثيلية، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معهد املوهبة للتدريب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147801

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم )املطاعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيوط الأفق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147804

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع منتجات املخابز واحللويات ال�سكرية واملعجنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حممد ال�سوافـي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147805

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التحليل الكيميائي، اإجراء التحاليل بغر�ش ا�ستغالل حقول البرتول، االأبحاث البكتريية، 

اجلودة،  مراقبة  القيا�ش،  املعايرة  املواد،  فح�ش  البرتول،  اآبار  فح�ش  الكيمياء،  خدمات 

اأبحاث فـي جمال معلومات البيئة، حتليل املياه، خدمات خمترب علمي، البحث العلمي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنية العلوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147806

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوتار ظفار للم�سارع الدولية �ش.�ش.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147807

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بن ثاين و�سريكه املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147878

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وامللبو�سات  املن�سوجات  بيع  اجلاهزة،  للمالب�ش  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  واالأ�سواق،  االأك�ساك  فـي  بالتجزئة  واالأحذية 

لالأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات للديكور والبنية التحتية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148208

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خلود خالد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة اجلنوبية، والية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148294

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لربامج وم�ستلزمات احلا�سب االآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي القرين للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146400

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، تثمني العقارات، اإدارة العقارات، مكاتب العقارات 

وال�سقق ال�سكنية، ال�سوؤون العقارية، ال�سم�سرة، تاأجري املزارع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتب حممد برهام لتثمني املمتلكات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146511

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سكون الليل ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139779

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، �ساي، كاكاو، خبز، معجنات، حلويات، مثلجات �ساحلة لالأكل، ع�سل نحل، �سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنات انرتنا�سونال تريدينج �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 331178 راأ�ش اخليمة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146409

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  امل�سنوعة  اأخرى(  فئات  فـي  الواردة  )غري  املنتجات  ال�سور،  اإطارات  واملرايا  الأثاث 

اخل�سب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم 

احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من 

املواد البال�ستيكية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رويال يونيفري�سال م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 18، مكتب رقم 1806، جبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:الأوىل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب: 111 ر.ب: 123
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146737

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويند ريفر توباكو كومباين، اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،27893 كارولينــا  نـــورث  ويل�ســـون   ،4792 كـــــورت  هــــاو�ش  بوتاتــــو  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146738

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويند ريفر توباكو كومباين، اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،27893 كارولينــا  نـــورث  ويل�ســـون   ،4792 كـــــورت  هــــاو�ش  بوتاتــــو  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146960

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية، اأدوية لالأغرا�ش الب�سرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جادور اإ�ش. ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأرجنتينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: داروين 429، بوينو�ش اآيري�ش، الأرجنتني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746  ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146963

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية، اأدوية لالأغرا�ش الب�سرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جادور اإ�ش. ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأرجنتينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: داروين 429، بوينو�ش اآيري�ش، الأرجنتني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746  ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146969

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جادور اإ�ش. ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأرجنتينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: داروين 429، بوينو�ش اآيري�ش، الأرجنتني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746  ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147696

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة املوؤمترات، الأكادمييات للرتبية والتعليم، دورات درا�سية باملرا�سلة، معلومات 

عن الرتبية والتعليم، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش، الن�سر املكتبي الألكرتوين، 

توفري املطبوعات الألكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، ن�سر الكتب، ن�سر الن�سو�ش 

خالف ن�سو�ش الدعاية والإعالن، خدمات الرتبية والتعليم، التدريب العملي عر�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا هاوا فاوندي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 220 �سارع 26، جناح 203، �سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90402، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147732

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، ورق �سجائر، اأعواد ثقاب، اأكيا�ش تبغ، ال�سجائر 

الإلكرتونية، ال�سي�سة، تبغ، تبغ م�سغ، �سجائر، �سيجار، علب ثقاب، غاليني تبغ، قداحات 

�سجائر  مناف�ش  لل�سيجار،  مقاطع  �سجائر،  فالتر،  مر�سحات  �سجائر،  مبا�سم  مدخنني، 

للمدخنني، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساجال جارج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

اخلليج  الأ�سايل،  �سارع  فوج،  ذا   ،308  - بي  رقم  �سقة  بي،   3 الدور  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التجاري، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147738

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، ورق �سجائر، اأعواد ثقاب، اأكيا�ش تبغ، ال�سجائر 

الإلكرتونية، ال�سي�سة، تبغ، تبغ م�سغ، �سجائر، �سيجار، علب ثقاب، غاليني تبغ، قداحات 

�سجائر  مناف�ش  لل�سيجار،  مقاطع  �سجائر،  فالتر،  مر�سحات  �سجائر،  مبا�سم  مدخنني، 

للمدخنني، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساجال جارج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

اخلليج  الأ�سايل،  �سارع  فوج،  ذا   ،308  - بي  رقم  �سقة  بي،   3 الدور  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

التجاري، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب:112      
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147790

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور، تربينات زيوت عطرية، قطع من �سابون الزينة، كرميات جتميلية، خ�سب معطر، 

اأعواد البخور، ايونون عطر، خال�سات  النعناع زيت عطري،  اأثريية، خال�سات  خال�سات 

�سابون،  والروائح،  للعطور  زيوت  التجميل،  لغايات  زيوت  عطرية،  زيوت  عطور،  زهور 

م�ستح�سرات  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات  طيارة،  زيوت  عطور  عطور،  عطور،  �سناعة 

ماء  مكياج،  م�ستح�سرات  العطور،  ل�سناعة  م�سك  الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  جتميل، 

الكولونيا، ماء معطر، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عوامل النجاح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 58، ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147847

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سدارات،  القدم،  لبا�ش  لالأطفال،  �سراويل  البدنية،  للريا�سة  مالب�ش  كتانية،  مالب�ش 

ف�ساتني،  �سنادل،  جلدية،  مالب�ش  جاهزة،  مالب�ش  للريا�سة،  قم�سان  �سالت،  معاطف، 

جاكيتات  تنانري،  نظامية،  بزات  �سيقة،  اأثواب  ق�سرية،  جوارب  للراأ�ش،  اأغطية  قبعات 

مالب�ش، اأحذية، قبعات، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية للريا�سة، اأخفاف، قم�سان ن�سف 

كم تي - �سريت، اأو�سحة لتغطية الراأ�ش، مالب�ش خارجية، بنطلونات، قم�سان، نعال للبا�ش 

القدم، م�سدات لل�سدر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماهافري �سبني فاب برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 132/59اأ، اأولد دال ماندي، كابور )يو بي(، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148106

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستخل�سة  فواكه)م�سروبات  ع�سائر  ال�سعري(،  برية)�سراب 

غري  م�سروبات  م�سروبات،  معدنية  مياه  الفواكه(،  من 

كحولية)�سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات(، مياه 

غازية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عم�سان كومباين فور جينريال تريدينغ م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، مركز التجاري، ون �سنرتال، افي�ش 4 الطابق 8، وي وورك ميدل 

اي�ست، دبليو تي �سي مكتب 08-101-100، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:111 ر.ب: 123 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148108

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سقل)م�ستح�سرات جلي وك�سط(، �سابون، م�ستح�سرات تنظيف )م�ستح�سرات 

زيوت عطرية،  املالب�ش(، عطور،  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  الأقم�سة  تبيي�ش 

م�ستح�سرات جتميل، غ�سول لو�سن، لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ملهم اأحمد عثمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

نا�سر  ملك   26 رقم  حمل   ،226-120 القطعة  رقم   ،78127 �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

عبداللـه، ح�سني لوتاه - الق�سي�ش، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:111 ر.ب:123
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147397
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سول للحيوانات مبيدات ح�سرات، م�ستح�سرات اإبادة الريقات، مبيدات اأع�ساب، مبيدات 
طفـيليات، ورق م�ساد للعث، م�ستح�سرات بيطرية، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات 
ال�سارة، م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدلنية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات بيطرية، 
م�سادة  م�ستح�سرات  الآفات،  مبيدات  الطبي،  لال�ستخدام  كا�سف  ورق  القراد،  مبيدات 
التقاط الذباب، غ�شول للما�شية مبيدات ح�شرات،  pharmaceuticals، ورق  للطفـيليات، 
مبيدات  ح�سرات،  مبيدات  للكالب  غ�سولت  �سيدلنية،  م�ستح�سرات  ح�سرات،  مبيدات 

فطريات، مبيدات جراثيم، خال�سات تبغ مبيدات ح�سرية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سو كيمكالز اأجرو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-19-1 نيهونبا�سي، ت�سوكو، طوكيو، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147398
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سرات،  مبيدات  ح�سرات،  مبيدات  للما�سية  غ�سول  للطفـيليات،  م�سادة  م�ستح�سرات 
طاردات  فطريات،  مبيدات  ح�سرات،  مبيدات  للكالب  غ�سولت  �سيدلنية،  م�ستح�سرات 
مبيدات  للحيوانات  غ�سول  ح�سرية،  مبيدات  تبغ  خال�سات  جراثيم،  مبيدات  ديدان، 
م�ستح�سرات  طفـيليات،  مبيدات  اأع�ساب،  مبيدات  الريقات،  اإبادة  م�ستح�سرات  ح�سرات، 
بيطرية، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، م�ستح�سرات كيميائية لغايات 
�سيدلنية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات بيطرية، 

.pharmaceuticals ،مبيدات القراد، مبيدات الآفات
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سو كييميكالز ا�ش اأجرو، انك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-19-1 نيهونبا�سي، ت�سو - كو، طوكيو، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147399

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات،  مياه معدنية  فواكه،  امل�سروبات، ع�سائر  لتح�سري  بدون كحول  م�ستح�سرات 

ماء ال�سودا، م�سروبات غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، مرطبات غري كحولية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سفاف النهرين لل�سناعات الغذائية والع�سائر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سطل، طريق ال�سحن اجلوي، بجانب �سكة احلديد، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147400
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، 
مياه معدنية م�سروبات، ماء ال�سودا، م�سروبات غري كحولية، 

كوكتيالت غري كحولية، مرطبات غري كحولية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سفاف النهرين لل�سناعات الغذائية والع�سائر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سطل، طريق ال�سحن اجلوي، بجانب �سكة احلديد، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147401
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 
خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات 

مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنتاكي فرايد ت�سيكني انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7100 كوربوريت درايف، بالنو، تك�سا�ش 75024، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147402
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعه امل�سف والكليب لإدارة املطاعم ذات م�سوؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج الراية، دور )48(، �سرق، دولة الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147403
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�سرية  قم�سان  قم�سان،  ق�سرية،  جوارب  �سرتات،  للراأ�ش،  اأغطية  قبعات  القدم،  لبا�ش 
قم�سان  للريا�سة،  اأحذية  اأحذية،  مالب�ش،  جاكيتات  خارجية،  مالب�ش  قبعات،  الأكمام، 

ن�سف كم تي �سريت.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي بي �سي انرتنا�سيونال ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،33432 فلوريدا  راتون،  بوكا   ،206 �سويت  هايجواي  فـيدرال  نورث  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147404
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتليل اأ�سعار التكلفة، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات املقارنة بني الأ�سعار.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوبازار م.د.م.�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة رقم 2201، بالتنيوم تاور، اأبراج بحريات جمريا، دبي، الإمارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147405
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوبازار م.د.م.�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة رقم 2201، بالتنيوم تاور، اأبراج بحريات جمريا، دبي، الإمارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147406
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كين�سيت كوربوري�سن.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،90027 كاليفورنيا  اجنلو�ش،  لو�ش  هوبارت،  نورث   2259 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147408
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة  زبدة،  لالأكل،  �ساحلة  دهون  للطعام،  بي�ش  زلل 
للطعام، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، حليب، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالكل، لنب 
رائب، كفـري م�سروب من احلليب، كومي�ش م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون 
خمفوقة،  ق�سدة  نباتي،  �سمن  احلليب،  منتجات  خمي�ش،  لنب  فـيها،  ال�سائد  هو  احلليب 
روب اللنب، لنب �سويا، حليب خمفوق، حليب زليل، خمائر )احلليب( لأغرا�ش الطهي، 
حليب مركز، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، برو�ستكفا�سا حليب 
بدائل  مك�سرات،  اأ�سا�سه  معجون  ال�سوفان،  حليب  جمفف،  حليب  الأرز،  لنب  حمم�ش، 
احلليب، حليب الفول ال�سوداين، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، م�سروبات اأ�سا�سها 

حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوزيالند ميلك براندز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 109 فان�ساو �سرتيت، اأوكالند 1010، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147409
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سعري، م�سروبات ع�سري فواكه غري  خال�سات فواكه غري كحولية، جعة زجنبيل، ماء 
كحولية، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، خال�سات 
م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  ع�سائر  امل�سروبات،  لتح�سري 
معدين  ماء  م�سروبات،  معدنية  مياه  الليثيا،  ماء  الغازية،  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات 
فوار، ع�سري عنب، ليمونا�سة، ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة، 
بندورة  ع�سري  م�سروبات،  �سربات  ال�سودا،  ماء  اللوز،  �سراب  خممر،  غري  عنب  ع�سري 
م�سروب، م�سروبات غري كحولية، اقرا�ش حمالة للم�سروبات الفوارة، م�ساحيق للم�سروبات 
الفوارة، مياه غازية، �سراب الف�ساغ م�سروب خفـيف، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، 
كوكتيالت غري كحولية، �سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات تواترية، ع�سري تفاح غري 
خملوطة،  خ�سار  اأو  فواكه  م�سروبات  الع�سل،  اأ�سا�سها  كحولية  غري  م�سروبات  كحويل، 
م�سروب الألوفـريا، الالكحويل، كوكتيل من البرية، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب، 
بدائل احلليب، م�سروبات  الأرز، بخالف  للريا�سيني، م�سروبات من  بروتينية  م�سروبات 
غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي، مرطبات 

غري كحولية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سناعات الأغذية والعجائن الفاخرة )ال�سنبلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 8960 جدة 21492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147410
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات  كحولية،  غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات  ملت،  منبت  �سعري  برية  زجنبيل،  جعة 
م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، 
ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، م�ستح�سرات لتح�سري 
املياه الغازية، ماء الليثيا، مياه معدنية م�سروبات، ماء معدين فوار، مياه معدنية للموائد، 
ع�سري عنب، ليمونا�سة، خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية، ع�سائر خ�سراوات 
م�سروبات، اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة، ماء �سعري منبت ملت، ع�سري عنب غري خممر، 
�سراب اللوز، ماء ال�سودا، �سربات م�سروبات، خال�سات فواكه غري كحولية، ع�سري بندورة 
م�سروب، م�سروبات غري كحولية، اقرا�ش حمالة للم�سروبات الفوارة، مياه غازية، �سراب 
الف�ساغ م�سروب خفـيف، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، 
�سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات تواترية، ع�سري تفاح غري كحويل، برية رو�سية خالية 
من الكحول، م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل، م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة، 
م�سروب الألوفـريا، الالكحويل، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب، م�سروبات بروتينية 
للريا�سيني، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري كحولية منكهة 

بنكهة ال�ساي، مرطبات غري كحولية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سناعات الأغذية والعجائن الفاخرة )ال�سنبلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 8960 جدة 21492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147411
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلقات مطاطية، حلقات ح�سو، اأغلفة مانعة لت�سرب املاء، اأربطة مطاطية لالأوعية، اأ�سرطة 
الت�سرب  اأطواق منع  املقاومة للعوامل اجلوية،  الهواء، مركبات لالأ�سرطة  مانعة لت�سرب 
للمفا�سل،  الت�سرب  منع  مركبات  الت�سرب،  منع  اأطواق  اأ�سطوانية،  و�سالت  لالأنابيب، 

حلقات من املطاط اأو الألياف املفلكنة، م�شدات مطاطية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ناك �سيلينج تكنلوجيز كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايوانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب. 336، غوجني رود، نانتو �سيتي، نانتو 
كونتي 540406، تايون

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147412
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغلفة خردوات  فلكات حلقات معدنية، حلقات معدنية، حلقات معدنية للحبال، ا�سافـني، 
اأ�سطوانات  للموا�سري،  معدنية  جلبات  عراوي،  ذات  م�سامري  نحا�سية،  حلقات  معدنية، 
اأغطية احكام معدنية للقوارير  اأغطية احكام معدنية،  معدنية حلقية، �سدادات معدنية، 

للنوافذ.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ناك �سيلينج تكنلوجيز كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايوانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب. 336، غوجني رود، نانتو �سيتي، نانتو 
كونتي 540406، تايون

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147413
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو 
اخلدمات، معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ش �سلع وخدمات 

الح�سائيات،  جتميع  الفوترة،  خدمات  الأعمال،  فـي  امل�ساعدة  التجميع  خدمات  الغري، 
التخطيط لغايات الدعاية والإعالن، عرو�ش الزياء لالأغرا�ش الرتويجية تنظيم لـ، اإدارة 
الأعمال لالأ�سخا�ش الريا�سيني، خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 
وال�سحية والإمدادات الطبية، الإ�سهار القائم على الدفع بعدد النقرات، خدمات الو�ساطة 
التجارية، التفاو�ش وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال 
مل�ساريع البناء، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ا�ستعانة بجهات 
اإدارة برامج امل�سافرين  خارجية للت�سيري الإداري لل�سركات، تاأجري لفتات دعائية للغري، 
املنتظمني، خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية، خددمات التذكري باملواعيد وظائف 
مكتبية، ت�سجيل الت�سالت والبيانات املكتوبة، جتميع فهار�ش املعلومات لغايات جتارية اأو 
دعائية، خدمات الو�ساطة فـي قطاع الأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع 
اخلا�ش ورواد الأعمال الباحثني عن متويل، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي 
الدعاية،  جمال  فـي  الت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  ال�ست�سارة  العامة،  العالقات  جمال 
التفاو�ش على عقود الأعمال با�سم الغري، طباعة على الآلة الكاتبة اأو احلا�سوب، حتديث 
الت�سالت  ن�سخ  التلفزيون،  عرب  والإعالن  الدعاية  الختزال،  والإعالن،  الدعاية  مواد 
الرد  ال�سرائب،  اأعداد  ال�سكرتارية،  خدمات  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  مكتبية،  وظائف 
على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين، معاجلة الن�سو�ش، تنظيم معلومات فـي قواعد 
ل�سالح  الت�سالت  خدمات  فـي  ال�سرتاكات  تنظيم  البيع،  اآلت  تاأجري  حا�سوب،  بيانات 
الغري، كتابة ن�سو�ش الدعاية والإعالن، البحث عن كفالة، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، 
تاأجري منا�سب للبيع، حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات، حت�سني احلركة فـي مواقع 
الإنرتنت، حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية، خدمات اإيداع الإقرار 
اإعالنية،  اأو  لغايات جتارية  الويب  مواقع  فهر�سة  للغري،  ذاتية  �سرية  �سياغة  ال�سريبي، 
ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  اإعالنية،  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�ش  كتابة 
اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد، املعلومات والخبار عن الأعمال، ا�ستطالعات الراأي، اأعداد 
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الإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  الأعمال،  نقل  خدمات  الفراد،  توظيف  الرواتب،  ك�سوف 
امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ل�سق الإعالنات، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، خدمات 
التكلفة، ن�سر مواد الدعاية والإعالن، خدمات  اأ�سعار  وكالت املعلومات التجارية، حتليل 
اأعداد  املكتبية، حما�سبة،  واملعدات  الآلت  تاأجري  التوظيف،  ال�سور، خدمات وكالت  ن�سخ 
املوظفـني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  احل�سابات،  تقارير 
التجارية  الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  املبا�سر،  بالربيد  الإعالن  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات 
تق�سي  الأعمال،  تقييم  العلني،  باملزاد  البيع  الكفاية،  فـي  ال�سناعية، خدمات اخلرباء  اأو 
والإعالن،  الدعاية  ن�سو�ش  ن�سر  والإعالن،  الدعاية  مواد  تاأجري  الأعمال،  فـي  احلقائق 
الإعالن بالراديو، العالقات العامة، خدمات وكالت الدعاية والإعالن، خدمات امل�سورة فـي 
اإدارة الأعمال، خدمات اأعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات، اأبحاث الت�سويق، 
اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات الأعمال املهنية، التنبوؤات القت�سادية، تنظيم ال�سرتاكات 
اإدارة  الفنادق،  اأعمال  اإدارة  فـي ال�سحف لالآخرين، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي، 
اأعمال فناين الأداء، تاأجري اآلت الن�سخ بالت�سوير، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات 
احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اخرى، البحث 
و�سائل  فـي  والإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  لالآخرين،  حا�سوب  ملفات  فـي  املعلومات  عن 
النف�سية  الختبارات  ال�سحف،  فـي  املهمة  املعلومات  اأو  الخبار  اقتطاع  خدمات  العالم، 
لختيار املوظفـني، خدمات املقارنة بني الأ�سعار، عر�ش �سلع على و�سائل العالم لغايات 

البيع بالتجزئة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سغل نوبر للمجوهرات )دميا اإليا�ش نوبر و�سركاه(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة ال�سيفـي، �سارع املخل�سية، ملك �سركة �سوليدير، عقار رقم 
162 ال�سيفـي، الق�سم 5، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147414
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقارب ال�شاعات، خيوط ف�شية جموهرات، �شاعات كبرية، 
بندول �ساعات كبرية و�ساعات، اأجزاء اأ�سطوانية ل�ساعات 

ال�ساعات  وجوه  اليد،  ل�ساعات  اأحزمة  جموهرات،  اأ�ساور  واليد،  اجليب  و�ساعات  احلائط 
املدرجة �سناعة ال�ساعات الكبرية وال�ساعات عموما، اآليات ال�ساعات، كرونوغرافات موؤقتات 
م�سجلة، �ساعات، كرونومرتات موؤقتات دقيقة، كرونو�سكوبات موؤقتات اإلكرتونية ال�سبط، 
العنق،  ربطات  م�سابك  كهربائية،  و�ساعات  كبرية  �ساعات  الدقيقة،  الوقت  قيا�ش  اأدوات 
قطع نقدية، �ساعات نووية متناهية الدقة، �ساعات �سابطة �ساعات رئي�سية، علب �ساعات، 
بلور  �ساعات،  نواب�ش  �ساعات،  الأ�سود،  الكهرمان  من  حلي  عاجية،  جموهرات  اأيريديوم، 
اأوزميوم،  وال�ساعات،  الكبرية  لل�ساعات  اآلت  وال�ساعات  الكبرية  لل�ساعات  اآلت  لل�ساعات، 
مثبتات  كرمية،  اأحجار  �سبينل،  بلخ�ش  روثينيوم،  منبهة،  �ساعات  فلز،  بالتني  بالديوم، 
ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، اأ�سغال فنية من معادن نفـي�سة، �سناديق من معادن 
لل�ساعات،  علب  نفـي�سة،  معادن  من  جذعية  هياكل  القبعات،  لتزيني  جموهرات  نفـي�سة، 
دبابي�ش ربطات العنق، نيا�سني اأو او�سمة من معادن نفـي�سة، ف�سة غري م�سغولة اأو مطرقة، 
ا�ساور  م�سبحة،   ،watch hands للمجوهرات،  علب  جمتزعة،  جموهرات  توقيت،  �ساعات 

م�سنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات، حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح، م�سابح.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سغل نوبر للمجوهرات )دميا اإليا�ش نوبر و�سركاه(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة ال�سيفـي، �سارع املخل�سية، ملك �سركة �سوليدير، عقار رقم 

162 ال�سيفـي، الق�سم 5، بريوت، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147464
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زلل بي�ش للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني 
لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  للطعام،  هالم، 
ال�سوكولته، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زلل بي�ش، 

كافـيار، فواكه حمفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، جوز هند جمفف، 
زيت لفت للطعام، مربيات، فواكه جممدة، �سوربات، خيار خملل، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات 
مثلجة،  فواكه  جبنة،  البان،  منتجات  ق�سدة  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة، 
كروكيت، متور، حليب، انفحة خمرية اللنب من غ�ساء معدة العجل، فواكه مطبوخة، هالم جلي، 
الفواكه، لب فواكه، مربى زجنبيل، زيت ذرة للطعام، زيت �سم�سم، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة 
اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفـري م�سروب من احلليب، م�سروبات 
احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، لنب خمي�ش، منتجات احلليب، عد�ش حمفوظ، �سمن 
نباتي، مربى فواكه، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، زيت 
زيتون للطعام، بكتني لغرا�ش الطهي، خملالت، بازلء حمفوظة، �سجق، م�ستح�سرات لأعداد 
ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، �سلطات فواكه، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار 
ال�سم�ش للطعام، كماأة حمفوظة، ق�سور فواكه، اأمالح جينيه لأغرا�ش الطهي، لوز مطحون، فول 
�سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، فول �سويا حمفوظ 
كمادة  معد  طلع  غبار  الكحول،  فـي  حمفوظة  فواكه  فواكه،  رقائق  حمفوظة،  بقول  للطعام، 
غذائية، توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، رقائق بطاطا، 
هري�ش تفاح، توت بري مطبوخ بال�سكر، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، اطعمة خفـيفة اأ�سا�سها 
الفواكه، لنب �سويا، حليب خمفوق، بذور عباد ال�سم�ش املح�سرة، مو�ش من اخل�سراوات، بذور 
حم�سرة، األوفـريا املعد لال�ستهالك الب�سري، ثوم )حمفوظ(، حليب زليل، زيت بذر الكتان معد 
لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، خمائر )احلليب( لأغرا�ش الطهي، خ�ساف، حليب مركز، 
ريازنكا حليب خمتمر مطهو، مركز طماطم، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، عجينة كو�سى، عجينة 
باأذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، لنب الأرز، 
مك�سرات  م�سكرة،  مك�سرات  املعاجلة، حليب جمفف،  الفواكه  خر�سوف م�سرب، حت�سريات من 
لال�ستعمال  ليمون  ع�سري  اأفوكادو،  هري�ش  غواكامويل  حمفوظ،  توت،  معالج،  بندق  منكهة، 
املطبخي، حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز، ذرة حلوة 
غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل 
احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال 
م�سروبات  املطبخي،  لال�ستعمال  الأرز  حليب  الهند،  جوز  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات  املطبخي، 

اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيل�سنهورن ا�ش ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فرديناند - هودلر 17، �سي/اأو اإي. كيي�ش - بورلز، بريو فـيدو�سيري 
1207 جنيف، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/26
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147544
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

على مك�سرات.
 

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

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147547
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ومعدات جراحية، اأدوات قطع جراحية، رقع جراحية مواد ا�سطناعية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديباي �ساينثي�ش، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،46581 انديانا  وار�ساو،  درايف،  اورثوباديك   700 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147548
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذرة  زيت  للطعام، حلوم،  زيوت  �سوربات، خ�سراوات مطبوخة،  ال�سوكولته، مرق،  زبدة لب 
للطعام، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، منتجات احلليب، زيت زيتون للطعام، م�ستح�سرات 
بقول  للطعام،  ال�سم�ش  دوار  زيت  خ�سراوات،  �سلطات  بندورة،  معجون  ال�سوربة،  لأعداد 

حمفوظة، ثوم )حمفوظ(، مركز طماطم، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديليكتيا هولدجن ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأبوظبي  �سوق  ال�سلع، مربعة  برج  الطابق 24،  ري�سكوورك03،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2428 
العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 108145

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مفار�ش ال�سرير، اأكيا�ش للمخدات، اأغطية من الري�ش، بطانيات، �سرا�سف، منا�سف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وورلد بدينغ كو ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 164/119 مو 18 بانغفـيونغ �ساموترباكان 

10130، تايالند 

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/3/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128488

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم بالفئة 43.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سويت �سرتيت�ش ديزيرت�ش انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 722 هي�ستريز لني، ريدينج، بن�سلفانيا، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سما�ش للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135747

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والعدد العلمية والبحرية واخلا�سة مب�سح الأرا�سي والأجهزة والعدد الفوتوغرافـية 

وال�سينماتوغرافـية والب�سرية والأجهزة والعدد اخلا�سة بعمليات الوزن والقيا�ش واإعطاء 

الإ�سارات والفح�ش والتفتي�ش والإنقاذ واأجهزة واأدوات التعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح 

اأو حتويل اأو جتميع اأو تنظيم اأو التحكم بالطاقة الكهربائية، اأجهزة ومعدات لت�سجيل اأو 

نقل اأو ا�ستن�ساخ ال�سوت اأو ال�سور، الأجهزة واملعدات العلمية وبالتحديد اأجزاء احلا�سوب 

الطرفـية واأجزاء احلا�سوب الطرفـية وامل�سغالت وامل�سجالت ال�سوتية وم�سغالت وم�سجالت 

الال�سلكية  التحكم  ووحدات  باليد  املحمولة  الرقمية  الإلكرتونية  والأجهزة  الو�سائط 

واأجهزة التحكم عن بعد واأجهزة املعلومات القائمة بذاتها والتي تعمل بالأوامر ال�سوتية 

واأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية القائمة بذاتها والتي تعمل بالأوامر ال�سوتية واأجهزة التحكم 

بالت�سغيل الآيل املنزيل وحمولت الطاقة، الأجهزة لت�سجيل اأو نقل اأو ا�ستن�ساخ ال�سوت اأو 

البيانات، احلوا�سيب، برامج احلا�سوب، الأجهزة  ال�سور، الآلت احلا�سبة، معدات معاجلة 

النقالة واملتحركة لعر�ش البيانات والفـيديو، اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية القابلة لالرتداء 

النظارات،  الت�سوير،  اآلت  لالرتداء،  القابلة  باحلوا�سيب  اخلا�سة  الطرفـية  والأجهزة 

اك�س�سوارات النظارات، علب النظارات، النظارات الطبية، النظارات الذكية، اآلت الت�سوير 

الرقمية، م�سجالت الفـيديو، اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية والأجهزة الطرفـية للو�سول عن 

بعد والتقاط واإر�سال وعر�ش ال�سور والفـيديو وال�سوت والبيانات، برامج احلا�سوب القابلة 

وتوزيع  وحفظ  وتعديل  والتقاط  حتميل  فـي  لال�ستخدام  الربامج  وتطبيقات  للتنزيل 

وم�ساركة حمتويات الت�سوير والفـيديو وغريها من البيانات الرقمية عرب�سبكات حا�سوب 

واإر�سال  للو�سول  احلا�سوب  برامج  والنقال،  املتحرك  الهاتف  اأجهزة  وعاملية وعرب  حملية 

العد�سات  العر�ش،  و�سا�سات  ال�ستهالكية  الإلكرتونية  الأجهزة  بني  واملحتويات  البيانات 

الطبية، عد�سات نظارات ال�سم�ش، عد�سات نظارات النظر، العد�سات لآلت الت�سوير، علب 

الو�سائط  الال�سقة،  العد�سات  الال�سقة،  وللعد�سات  الأنفـية  وللنظارة  الطبية  للنظارات 

للت�سجيل  الرقمية  التخزين  وو�سائط  احلا�سوب  وبرامج  للتنزيل  والقابلة  امل�سجلة 

والو�سائط الرقمية الفارغة، املاكينات العاملة على قطع النقود املعدنية، الآلت الرا�سدة 

للنقود والآلت احلا�سبة، احلوا�سيب والأجهزة الطرفـية للحوا�سيب، بدلت الغو�ش واأقنعة 

والقفازات  وال�سباحني  للغوا�سني  الأنف  ومالقط  للغوا�سني  الأذن  و�سدادات  الغوا�سني 

للغوا�سني ومعدات التنف�ش لل�سباحة حتت املاء، معدات اإطفاء احلرائق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجري، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  98109، الوليات  �سيــــاتل، وا�سنطــــن  ان،  افنيـــــو  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135751

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والعدد العلمية والبحرية واخلا�سة مب�سح الأرا�سي والأجهزة والعدد الفوتوغرافـية 

وال�سينماتوغرافـية والب�سرية والأجهزة والعدد اخلا�سة بعمليات الوزن والقيا�ش واإعطاء 

اأو  واأدوات لو�سل  اأجهزة  التعليم،  واأدوات  واأجهزة  الإ�سارات والفح�ش والتفتي�ش والإنقاذ 

اأو  لت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  بالطاقة  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  جتميع  اأو  حتويل  اأو  فتح 

اأو ال�سور، الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل، برامج احلا�سوب  نقل اأو ا�ستن�ساخ ال�سوت 

وو�سائط الت�سجيل والتخزين الفارغة الرقمية اأو التناظرية، املاكينات العاملة على قطع 

النقود املعدنية، الآلت الرا�سدة للنقود والآلت احلا�سبة، احلوا�سيب والأجهزة الطرفـية 

للحوا�سيب، بدلت الغو�ش واأقنعة الغوا�سني و�سدادات الذن للغوا�سني ومالقط النف 

للغوا�سني وال�سباحني والقفازات للغوا�سني ومعدات التنف�ش لل�سباحة حتت املاء، معدات 

اإطفاء احلرائق، �سمامات ال�سوء الثنائية، وحدات �سمامات الإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء 

ب�سمامات  التحكم  مفاتيح  الكهربائية،  الإ�ساءة  خافتات  الإ�ساءة،  مفاتيح  دي(،  ايه  )ال 

الإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء )ال ايه دي( ومب�سباح تفريغ عايل ال�سدة ال�سوئية )ات�ش 

اآي دي(، لوحات التحكم بال�ساءة، معدات التحكم بالإ�ساءة، برامج احلا�سوب لال�ستخدام 

بالتحكم باأنظمة الإ�ساءة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144970

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت، املقاهي، الكافترييات، املطاعم املوؤقتة 

الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  املطاعم،  وال�سراب،  بالطعام  التزويد  )الكانتينات(،  املتنقلة  اأو 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرايا احلمراء للتجارة العامة �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي لند، وادي ال�سفا، بناية اأجمل �سارة، مكتب 212، دبي، الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

2020/11/26- بلد  الأولــــوية:  تـــاريخ   - 340113 الأولـــــوية:  حـــــــق الأولويـــــــة: )رقـــم 

الأولوية: الإمارات العربية املتحدة(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145875

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امللوثات  لحتجاز  هابط  تدفق  ذات  مفاعالت  داخل  يركب  معدن  من  م�سنوعة  �سواين 

ال�سلبة فـي تيارات تغذية كجزء من عملية التكرير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيفرون انتليك�سوال بروبرتي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6001 بولنجر كانيون رود، �سان رامون، كاليفورنيا 94583، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146144

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لال�ستحمام،  م�ستح�سرات جتميلية  )زيوت عطرية(،  اجلو، عطور  تعطري  م�ستح�سرات 

جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  الأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت 

)عطور(،  زهور  خال�سات  عطرية،  زيوت  جتميلية،  اأ�سباغ  الب�سرة،  لتبيي�ش  كرميات 

بخور،  )عطور(،  تبخري  م�ستح�سرات  احلواجب،  اأقالم  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات 

عود البخور، اأطقم جتميل، زيوت عطرية من الليمون، مواد ملمـعة لل�سفاه، طالء ال�سفاه، 

اأقنعة  م�سكرة،  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  مكياج،  م�ستح�سرات  مكياج،  م�ساحيق  مكياج، 

جتميلية، م�سك )ل�سناعة العطور(، ملمع اأظافر، طالء اأظافر، زيوت لأغرا�ش التنظيف، 

زيوت لأغرا�ش التجميل، زيوت للعطور والروائح، زيوت لأغرا�ش الزينة، اأقالم جتميلية، 

اأقالم احلواجب، عطور، عطور، ماء معطر، م�ستح�سرات تلميع )ملمعات(، م�ستح�سرات 

جتميل للعناية بالب�سرة، كرميات تبيي�ش الب�سرة، طالء اأظافر، م�ستح�سرات اإزالة الطالء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش، حي   ،11551 42699، ر.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 

الفاروق خمرج 16، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146145

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية )منكهات(، لنب جممد )حلويات مثلجة(، 

جلي فواكه )حلويات(، بوظة )اآي�ش كرمي(، عوامل متا�سك البوظة، �ساي مثلج، مثلجات 

�ساحلة لالأكل، قطع حلوى )حلويات(، مو�سية �سوكولتة، مو�سية حلوى الفاكهة، فطائر 

طبيعية،  حمليات  ال�سكر،  حلويات  �سكر،  )مثلجات(،  �سراب  معجنات،  )بانكيك(،  حمالة 

الوافل،  ال�ساي، كعكة  اأ�سا�سها  بالفواكه(، �ساي، م�سروبات  حلويات �سكرية، تورتات )كيك 

احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  ال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  ا�سطناعية،  قهوة  املثلجة، 

م�سروبات  �سوكولتة،  كيك،  )حلوى(،  كراميل  ب�سكويت،  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

�سوكولتة مع حليب، م�سروبات كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، قهوة، قهوة ا�سطناعية، 

منكهات للقهوة، قهوة غري حمم�سة، حلويات، كعك حملى، مثلجات �ساحلة لالأكل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

11551، الريا�ش، حي  42699، ر.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 

الفاروق خمرج 16، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146228

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لت�سهيل  افرتا�سية  بيئات  مبا�سرة  اخلط  على  توفـري  وبالتحديد  احلا�سوبية  اخلدمات 

ا�ش(  ايه  ايه  )بيه  كخدمة  املن�سة  لالآخرين،  الرقمية  املتحركة  الر�سوم  واإنتاج  اإن�ساء 

من  امل�ستخدمني  ومتكني  الرقمية  املتحركة  الر�سوم  لإن�ساء  الربامج  من�سات  مت�سمنة 

املتحركة  الر�سوم  جمال  فـي  امل�ساريع  واإدارة  الرقمية  املتحركة  الر�سوم  لإن�ساء  التعاون 

الرقمية واإن�ساء فهر�ش ومكتبة للر�سوم املتحركة الرقمية وتوزيع ون�سر تطبيقات الر�سوم 

مت�سمنة  ا�ش(  ايه  ايه  )ا�ش  كخدمة  الربامج  املتعددة،  املن�سات  عرب  الرقمية  املتحركة 

برامج لإن�ساء الر�سوم املتحركة الرقمية ومتكني امل�ستخدمني من التعاون لإن�ساء الر�سوم 

فهر�ش  واإن�ساء  الرقمية  املتحركة  الر�سوم  جمال  فـي  امل�ساريع  واإدارة  الرقمية  املتحركة 

ومكتبة للر�سوم املتحركة الرقمية وتوزيع ون�سر تطبيقات الر�سوم املتحركة الرقمية عرب 

املن�سات املتعددة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146229

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات حمفوظة 

واحلليب  البي�ش  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 

ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان فـي نوتري�سيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 186 اير�ست �ستا�سن�سرتات 2712 ات�ش ام زويرتمري، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146336

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سات برامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتنزيل، برامج احلا�سوب امل�سجلة، تطبيقات 

)التطبيقات(،  للتنزيل  القابلة  الربامج  تطبيقات  للتنزيل،  القابلة  احلا�سوب  برامج 

لتقنية  احلا�سوب  برامج  النقالة،  الأجهزة  مع  لال�ستخدام  للتنزيل  القابلة  التطبيقات 

البلوكت�سني، برنامج اإدارة الوثائق، برامج التعلم الآيل امل�ستخدمة فـي برامج التحليالت 

املعرفـية  للحو�سبة  برامج  للتحليل،  ال�سناعي  الذكاء  برامج  احلا�سوبية،  التنبوؤية 

تتيح  التي  للحا�سوب  الإلكرتونية  التجارة  برامج  البيانات،  على  القائمة  والتحليالت 

برامج  عاملية،  حا�سوب  �سبكة  عرب  الإلكرتونية  التجارية  املعامالت  اإجراء  للم�ستخدمني 

تطبيقات للهواتف املتحركة، برامج احلو�سبة ال�سحابية، برنامج حا�سوب لأنظمة حتديد 

املواقع العاملية )جي بي ا�ش(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �ش.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146338

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرو�ش اأ�سعار لل�سلع اأو اخلدمات، خدمات وكالة ال�سترياد والت�سدير، امل�ساعدة فـي اإدارة 

الأعمال فـي ت�سغيل مرافق املوانئ لالآخرين، جتميع معلومات ال�سركات فـي قواعد بيانات 

لالآخرين  النقل  وثائق  تقدمي  بال�سركات،  املتعلقة  التجارية  املعلومات  تقدمي  حا�سوبية، 

)اخلدمات الإدارية(، خدمات ال�ست�سارات التجارية فـي جمال لوج�ستيات النقل، اخلدمات 

الإدارية املتعلقة بالتخلي�ش اجلمركي، خدمات جتهيز ال�سفن املتمثلة باخلدمات الدارية 

التي تتعلق بالتخلي�ش اجلمركي، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوبية، اخلدمات 

الإر�سادية وال�ست�سارية املتعلقة بوكالت ال�سترياد والت�سدير، الدعاية والإعالن، العالقات 

العامة، اخلدمات الرتويجية، الت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �ش.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146339

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والئتمان،  التمويل  خدمات  التمويل،  جمال  فـي  وامل�سورة  املعلومات  تقدمي  املالية،  اخلدمات 

الت�سدير،  ملبيعات  الئتمان  خدمات  الئتمان،  بتقدمي  املتعلقة  الو�ساطة  الئتمان،  و�ساطة 

خدمات الئتمان املايل للم�سدرين، اخلدمات املالية فـي جمال اإقرا�ش الأموال، تقدمي خدمات 

ال�ست�سارات  خدمات  وال�ست�سارات،  الئتمان  عن  ال�ستف�سار  ثالثة،  لأطراف  املايل  الإقرا�ش 

جمال  فـي  ال�ست�سارات  التجاري،  الإقرا�ش  جمال  فـي  ال�ست�سارات  بالئتمان،  املتعلقة  املالية 

الإقرا�ش ال�ستهالكي، التاأمني، خدمات التاأمني املتعلقة بال�سحن البحري، تقدمي معلومات 

التاأمني، و�ساطة التاأمني ا�ست�سارات التاأمني، تقييم ال�سحنات والب�سائع، الو�ساطة اجلمركية، 

اجلمركي،  بالتخلي�ش  املتعلقة  املالية  الو�ساطة  خدمات  للجمارك،  املالية  الو�ساطة  خدمات 

خدمات  الإلكرتونية،  الفواتري  دفع  خدمات  الفواتري،  دفع  خدمات  الدفع،  معاجلة  خدمات 

بالعمالت  املدفوعات  معاجلة  ال�سرائب،  مدفوعات  معاجلة  الإلكرتونية،  باملحفظة  الدفع 
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ببطاقات  املدفوعات  معاجلة  الئتمان،  ببطاقات  املدفوعات  معاجلة  الإلكرتونية،  الأجنبية 

اخل�سم املبا�سر، خدمات ال�سمان عرب الإنرتنت املتعلقة بتبادل اخلدمات، الحتفاظ بالأوراق 

املالية والأموال والأ�سول الأخرى فـي ح�ساب ال�سمان، خدمات ال�سمان لقطاع ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �ش.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146340

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوج�ستيات  ال�سفر،  ترتيب  وتخزينها،  الب�سائع  تعبئة  النقل، 

تخزين  من  تتكون  التي  العك�سية  اللوج�ستية  واخلدمات  التوريد  �سل�سلة  لوج�ستيات  النقل، 

احلمولت ونقلها وت�سليمها، التخزين، مناولة الب�سائع، نقل الب�سائع، ترتيب �سحن الب�سائع، 

العابر )معلومات  املرور  التتبع املحو�سب وتعقب الطرود فـي بلدان  ال�سحنات وتعقبها،  تتبع 

النقل(، تتبع مركبات احلمولت عن طريق احلا�سوب اأو عرب نظام حتديد املواقع العاملي، اإدارة 

تدفق حركة مرور املركبات من خالل �سبكة وتكنولوجيا الت�سالت املتقدمة، معلومات النقل، 

امل�سغل  غري  امل�سرتك  الناقل  خدمات  ال�سحن،  و�ساطة  ال�سحنات،  اإر�سال  التخزين،  معلومات 

لل�سفن )ان فـي اوه �سي �سي(، خدمات حتميل ال�سحنات واحلمولت، خدمات املعلومات املتعلقة 

الب�سائع  بنقل  املتعلقة  ال�ست�سارات  ال�سحن،  ل�سناعة  احلاويات  تاأجري  الب�سائع،  بحركة 

وعرب  بال�ساحنات  احلمولت  نقل  جمال  فـي  احلمولت  نقل  ا�ست�سارات  وتخزينها،  وتعبئتها 

املعلومات  بالنقل، تقدمي  املتعلقة  ال�سكك احلديدية وباجلو وبالبحر، اخلدمات ال�ست�سارية 

املتعلقة بخدمات تفريغ ال�سحنات، تقدمي املعلومات املتعلقة بخدمات النقل البحري، تقدمي 

املعلومات املتعلقة بنقل احلمولت، تقدمي املعلومات املتعلقة بنقل الب�سائع، تقدمي املعلومات 

املعلومات  تقدمي  التخزين،  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  احلمولت،  بو�ساطة  املتعلقة 

املتعلقة بخدمات امل�ستودعات، خدمات معلومات النقل املحو�سبة، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة 

بتتبع الب�سائع فـي بلدان املرور العابر )معلومات النقل(، تقدمي املعلومات املتعلقة باملوانئ.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �ش.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146342

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الربامج كخدمة )ا�ش ايه ايه ا�ش(، املن�سات كخدمة )بي ايه ايه ا�ش(، احلو�سبة 

التطبيقات(،  خدمة  )مزود  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  برامج  تقدمي  ال�سحابية، 

ت�سميم برامج احلا�سوب وتطويرها للوج�ستيات واإدارة �سل�سلة التوريد وبوابات الأعمال 

الإلكرتونية، تطوير من�سات احلا�سوب، تقدمي خدمات �سمان اجلودة، ا�ست�سارات برامج 

برامج  �سيانة  احلا�سوب،  برامج  )حتميل(  تركيب  احلا�سوب،  برامج  ت�سميم  احلا�سوب، 

احلا�سوب، تاأجري برامج احلا�سوب، حتديث برامج احلا�سوب، اإن�ساء مواقع الويب و�سيانتها 

برجمة  اخلرائط،  ر�سم  خدمات  الويب(،  )مواقع  احلا�سوب  مواقع  ا�ست�سافة  لالآخرين، 

احلا�سب الآيل، اإن�ساء فهار�ش للمعلومات قائمة على مواقع الويب لالآخرين وت�سميمها 

الإلكرتونية،  البيانات  تخزين  الربجميات،  هند�سة  املعلومات(،  تكنولوجيا  )خدمات 

ال�ست�سارات فـي جمال برجمة بوابات الأعمال الإلكرتونية وتطويرها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �ش.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146578

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري ماء معدنية، اأكواع معدنية للموا�سري، بكرات لف معدنية وغري اآلية للخراطيم 

�سفات  لالأنابيب،  معدنية  و�سالت  للموا�سري،  معدنية  جلب  معدنية،  موا�سري  املرنة، 

معدنية )اأطواق(، اأطواق معدنية لتثبيت املوا�سري، اأغطية معدنية لآبار الزيت، و�سالت 

كوابل معدنية وغري كهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو �سافدال بايبالين �سريز كو، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  هايلينغ  رود،  اإي�ست  فـينغهوانغ   100-2 رقم   ،103 روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تايزهو �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146579

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري مرنة غري معدنية، جلب غري معدنية للموا�سري، اأغلفة غري معدنية للموا�سري، 

مركبات منع الت�سرب للمفا�سل، مواد تقوية غري معدنية للموا�سري، لوازم غري معدنية 

معدنية  غري  و�سالت  ن�سيجية،  خراطيم  معدنية،  غري  مرنة  خراطيم  املرنة،  للموا�سري 

للموا�سري، اأغلفة و�سل للموا�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو �سافدال بايبالين �سريز كو، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  هايلينغ  رود،  اإي�ست  فـينغهوانغ   100-2 رقم   ،103 روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تايزهو �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146580

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري ماء غري معدنية، موا�سري متفرعة غري معدنية، موا�سري ل�سبط جريان املاء غري 

معدنية، موا�سري ت�سريف غري معدنية، موا�سري غري معدنية ملياه الأمطار، موا�سري مياه 

اأو بال�ستيكية، قنوات  املباين، �سمامات موا�سري ماء غري معدنية  اأ�سقف  فـي  بال�ستيكية 

جماري غري معدنية، قنوات غري معدنية ملن�ساآت التهوية والتكييف، موا�سري بال�ستيكية 

لالإن�ساءات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو �سافدال بايبالين �سريز كو، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  هايلينغ  رود،  اإي�ست  فـينغهوانغ   100-2 رقم   ،103 روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تايزهو �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146582

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري ماء معدنية، اأكواع معدنية للموا�سري، بكرات لف معدنية وغري اآلية للخراطيم 

�سفات  لالأنابيب،  معدنية  و�سالت  للموا�سري،  معدنية  جلب  معدنية،  موا�سري  املرنة، 

معدنية )اأطواق(، اأطواق معدنية لتثبيت املوا�سري، اأغطية معدنية لآبار الزيت، و�سالت 

كوابل معدنية وغري كهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ت�سونغت�ساون  رود،  تايبينغ  نورث   855 رقم   ،1 بيلدينغ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نانتونغ �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146584

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري مرنة غري معدنية، جلب غري معدنية للموا�سري، اأغلفة غري معدنية للموا�سري، 

مركبات منع الت�سرب للمفا�سل، مواد تقوية غري معدنية للموا�سري، لوازم غري معدنية 

معدنية  غري  و�سالت  ن�سيجية،  خراطيم  معدنية،  غري  مرنة  خراطيم  املرنة،  للموا�سري 

للموا�سري، اأغلفة و�سل للموا�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146585

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري ماء غري معدنية، موا�سري متفرعة غري معدنية، موا�سري ل�سبط جريان املاء غري 

معدنية، موا�سري ت�سريف غري معدنية، موا�سري غري معدنية ملياه الأمطار، موا�سري مياه 

اأو بال�ستيكية، قنوات  املباين، �سمامات موا�سري ماء غري معدنية  اأ�سقف  فـي  بال�ستيكية 

جماري غري معدنية، قنوات غري معدنية ملن�ساآت التهوية والتكييف، موا�سري بال�ستيكية 

لالإن�ساءات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ت�سونغت�ساون  رود،  تايبينغ  نورث   855 رقم   ،1 بيلدينغ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نانتونغ �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146586

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري مرنة غري معدنية، جلب غري معدنية للموا�سري، اأغلفة غري معدنية للموا�سري، مركبات 

للموا�سري  معدنية  غري  لوازم  للموا�سري،  معدنية  غري  تقوية  مواد  للمفا�سل،  الت�سرب  منع 

املرنة، خراطيم مرنة غري معدنية، خراطيم ن�سيجية، و�سالت غري معدنية للموا�سري، اأغلفة 

و�سل للموا�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ت�سونغت�ساون  رود،  تايبينغ  نورث   855 رقم   ،1 بيلدينغ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نانتونغ �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146587

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري مرنة غري معدنية، جلب غري معدنية للموا�سري، اأغلفة غري معدنية للموا�سري، مركبات 

للموا�سري  معدنية  غري  لوازم  للموا�سري،  معدنية  غري  تقوية  مواد  للمفا�سل،  الت�سرب  منع 

املرنة، خراطيم مرنة غري معدنية، خراطيم ن�سيجية، و�سالت غري معدنية للموا�سري، اأغلفة 

و�سل للموا�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ت�سونغت�ساون  رود،  تايبينغ  نورث   855 رقم   ،1 بيلدينغ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نانتونغ �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146588

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري مرنة غري معدنية، جلب غري معدنية للموا�سري، اأغلفة غري معدنية للموا�سري، مركبات 

للموا�سري  معدنية  غري  لوازم  للموا�سري،  معدنية  غري  تقوية  مواد  للمفا�سل،  الت�سرب  منع 

املرنة، خراطيم مرنة غري معدنية، خراطيم ن�سيجية، و�سالت غري معدنية للموا�سري، اأغلفة 

و�سل للموا�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ت�سونغت�ساون  رود،  تايبينغ  نورث   855 رقم   ،1 بيلدينغ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نانتونغ �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146589

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري مرنة غري معدنية، جلب غري معدنية للموا�سري، اأغلفة غري معدنية للموا�سري، مركبات 

للموا�سري  معدنية  غري  لوازم  للموا�سري،  معدنية  غري  تقوية  مواد  للمفا�سل،  الت�سرب  منع 

املرنة، خراطيم مرنة غري معدنية، خراطيم ن�سيجية، و�سالت غري معدنية للموا�سري، اأغلفة 

و�سل للموا�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ت�سونغت�ساون  رود،  تايبينغ  نورث   855 رقم   ،1 بيلدينغ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نانتونغ �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

-117-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146590

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري مرنة غري معدنية، جلب غري معدنية للموا�سري، اأغلفة غري معدنية للموا�سري، مركبات 

للموا�سري  معدنية  غري  لوازم  للموا�سري،  معدنية  غري  تقوية  مواد  للمفا�سل،  الت�سرب  منع 

املرنة، خراطيم مرنة غري معدنية، خراطيم ن�سيجية، و�سالت غري معدنية للموا�سري، اأغلفة 

و�سل للموا�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ت�سونغت�ساون  رود،  تايبينغ  نورث   855 رقم   ،1 بيلدينغ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نانتونغ �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146592

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري مرنة غري معدنية، جلب غري معدنية للموا�سري، اأغلفة غري معدنية للموا�سري، مركبات 

للموا�سري  معدنية  غري  لوازم  للموا�سري،  معدنية  غري  تقوية  مواد  للمفا�سل،  الت�سرب  منع 

املرنة، خراطيم مرنة غري معدنية، خراطيم ن�سيجية، و�سالت غري معدنية للموا�سري، اأغلفة 

و�سل للموا�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيانغ�سو زهينغداو اأو�سن تكنولوجي كو.، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  ت�سونغت�ساون  رود،  تايبينغ  نورث   855 رقم   ،1 بيلدينغ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نانتونغ �سيتي، جيانغ�سو بروفـين�ش، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146672

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعلومات  توفـري  الب�سائع،  تو�سيل  ال�سفر،  اإجراءات  الب�سائع،  وتخزين  تغليف  النقل، 

املتعلقة باملوانىء، معلومات النقل، معلومات التخزين، التخزين فـي امل�ستودعات، التخزين 

والتوزيع ونقل و�سحن وتو�سيل الغاز والنفط واملواد الكيميائية، خدمات املوانىء، خدمات 

اللوج�ستيات  اخلدمات  النقل،  لوج�ستيات  اللوج�ستية،  اخلدمات  الطاقة،  توزيع  ال�سفر، 

ل�سل�سلة التوريد واخلدمات اللوج�ستية العك�سية التي تتكون من التخزين والنقل وتو�سيل 

تاأجري  املركبات،  تاأجري  ال�ساحنات،  اأو  ال�سفن  اأو  بالقطارات  اأو  الب�سائع لالآخرين باجلو 

التجديف  وقوارب  واليخوت  ال�سفن  وتوفـري  وحجز  تاأجري  القوارب،  ا�ستئجار  القوارب، 

املائية،  املركبات  من  وغريها  "الكانو"  وقوارب  ال�سراعية  وال�سفن  املحرك  ذات  والقوارب 

خدمات �سفن الرحالت البحرية، تاأجري املركبات اجلوية، تاأجري املركبات املائية واليخوت 

وال�سفن والقوارب وال�سيارات املائية، حتميل ال�سحنات، تزويد الكهرباء، توزيع الكهرباء، 

تخزين  القوارب،  تخزين  املركبات،  تخزين  والوقود،  الطاقة  وتوفـري  وتوزيع  تخزين 

ال�سيارات،  ومواقف  ركن  املائية،  وال�سيارات  والقوارب  وال�سفن  واليخوت  املائية  املركبات 

حتميل وتفريغ الب�سائع، حتميل احلمولت على ال�سفن، حتميل حاويات احلمولت على 

ال�ساحنات، حتميل حاويات احلمولت على ال�سفن، توفـري مرافق ر�سو ال�سفن، اإر�ساء وربط 

املحو�سبة  املعلومات  خدمات  )الزوارق(،  بال�سنادل  النقل  خدمات  املارينا،  فـي  القوارب 

تتبع  عاملية،  �سبكات حا�سوبية  ال�سفر عرب  توفـري معلومات  وال�سحنات،  بال�سحن  املتعلقة 

العاملية  املواقع  حتديد  اأنظمة  اأو  احلا�سوب  بوا�سطة  احلمولت  مركبات  اأو  امل�سافرين 

)معلومات النقل(، �سم�سرة ال�سحنات، اإر�سال ال�سحنات، ال�سحنات )�سحن ال�سحنات(، �سحن 

احلمولت، خدمات حتميل احلمولت وال�سحنات، نقل ال�سحنات، خدمات املعلومات املتعلقة 

احلاويات  تاأجري  ال�سفن،  متوين  خدمات  ال�سحن،  خدمات  التخزين،  احلمولت،  بحركة 

لقطاع ال�سحن، مراقبة املوانئ وعمليات املحطات، ال�ست�سارات املتعلقة بالنقل والتغليف 

اأو  بال�ساحنات  احلمولت  نقل  جمال  فـي  احلمولت  نقل  ا�ست�سارات  الب�سائع،  وتخزين 

القطارات اأو اجلو اأو البحر، خدمات التوزيع، احلمولت، نقل احلمولت، خدمات حتميل 
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�سبكات  ت�سغيل  لل�سحن،  املرافئ  مرافق  و�سيانة  ت�سغيل  املرافئ،  رافعات  تفريغ  ال�سحن، 

النقل البحري، خدمات القاطرة البحرية، خدمات القطر البحري، خدمات قيادة ال�سفن، 

خدمات املرافئ، خدمات املرافئ لل�سفن والقوارب، نقل الركاب واحلمولت البحرية، نقل 

الركاب بوا�سطة �سفن الرحالت البحرية، نقل الركاب بالنهر اأو قطارات ال�سكك وقوارب 

العبارة وال�سيارات وال�سفن، مرفاأ النقل الربي للركاب والب�سائع، النقل برا، توفـري مرافق 

توفـري  للقوارب،  املرا�سي  تاأجري  ال�سفن،  لر�سو  املرافق  تاأجري  والب�سائع،  الركاب  نقل 

الركاب،  البحرية، توفـري خدمات حمطات  ال�سفن، توفـري خدمات املحطات  مرافق ر�سو 

خدمات نقل الركاب، خدمات الن�سح املتعلقة بالنقل، توفـري مرافق الأحوا�ش اجلافة، نقل 

الب�سائع بالقطار، نقل الركاب بالقطار، ت�سغيل �سبكات النقل بال�سكك احلديدية، حتميل 

باملرافئ،  يتعلق  فـيما  املعلومات  توفـري  احلديدية،  ال�سكك  عربات  على  ال�سحن  حاويات 

بخدمات  يتعلق  فـيما  املعلومات  توفـري  ال�سحنات،  بتفريغ  يتعلق  فـيما  املعلومات  توفـري 

النقل البحري، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بنقل ال�سحنات، توفـري املعلومات فـيما يتعلق 

اخلدمات  من  باأي  يتعلق  فـيما  وال�ست�سارات  واملعلومات  الن�سح  خدمات  الب�سائع،  بنقل 

الآنفة الذكر املت�سمنة معلومات تتوفر عرب الو�سائط الإلكرتونية و�سفحات الويب على 

الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17، منطقة جبل علي  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

احلرة، �ش.ب: 17000، دبي، الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146775

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنابيب ت�سخيم، �سمامات ت�سخيم، بطاريات، كابال ت كهربائية، اأجهزة واأدوات كيميائية، 

رقائق اإلكرتونية، ملفات كهربائية، مو�سالت كهربائية، موا�سري اأ�سالك كهربائية، و�سالت 

كهروحرارية،  اأنابيب  ب�سرية،  األياف  مراقبة،  برامج  كهربائية،  توزيع  لوحات  كهربائية، 

حمولت، اأ�سالك كهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع املنى للمنتجات البال�ستيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27073، ر.ب: 11352�سارع اأبي الدرداء، حي الرو�سة، الريا�ش، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146778

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري  �سطافات،  للحمام،  �سخانات  ا�ستحمام،  اأحوا�ش  للحمام،  معدات  للحمام،  لوازم 

ملن�ساآت التدفئة، مواقد، اأ�سواء ال�سقف، ثريات، اأنابيب للمداخن، من�ساأت لتكييف الهواء، 

اأنابيب تفريغ كهربائية، م�سابيح كهربائية، دفايات كهربائية، حنفـيات، موا�سري متديدات 

�سحية، مراحي�ش دورات مياه، مغا�سل لليدين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع املنى للمنتجات البال�ستيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27073، ر.ب: 11352�سارع اأبي الدرداء، حي الرو�سة، الريا�ش، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146779

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عوازل للكابالت، اأنابيب خراطيم القنب، �سمامات مطاطية، لوازم غري معدنية لأنابيب الهواء 

اأنابيب مرنة غري معدنية، خراطيم ري، عوازل،  اأن�سجة عازلة،  امل�سغوط، عوازل كهربائية، 

دهانات عازلة، اأغلفة غري معدنية لالأنابيب، مطاط ا�سطناعي، حلقات ملنع ت�سرب املاء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع املنى للمنتجات البال�ستيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27073، ر.ب: 11352�سارع اأبي الدرداء، حي الرو�سة، الريا�ش، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146783

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري غري معدنية، مواد غري معدنية للبناء، مباين غري معدنية، طالءات مواد بناء، 

�سمامات غري معدنية، موا�سري غري معدنية، موا�سري ماء غري معدنية، موا�سري �سلبة 

غري معدنية، اأعمدة غري معدنية، األواح خ�سب، عوار�ش غري معدنية للبناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع املنى للمنتجات البال�ستيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27073، ر.ب: 11352�سارع اأبي الدرداء، حي الرو�سة، الريا�ش، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146784

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنابيب ت�سخيم، �سمامات ت�سخيم، بطاريات، كابال ت كهربائية، اأجهزة واأدوات كيميائية، 

رقائق اإلكرتونية، ملفات كهربائية، مو�سالت كهربائية، موا�سري اأ�سالك كهربائية، و�سالت 

كهروحرارية،  اأنابيب  ب�سرية،  األياف  مراقبة،  برامج  كهربائية،  توزيع  لوحات  كهربائية، 

حمولت، اأ�سالك كهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع املنى للمنتجات البال�ستيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27073، ر.ب: 11352�سارع اأبي الدرداء، حي الرو�سة، الريا�ش، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146786

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عوازل للكابالت، اأنابيب خراطيم القنب، �سمامات مطاطية، لوازم غري معدنية لأنابيب الهواء 

اأنابيب مرنة غري معدنية، خراطيم ري، عوازل،  اأن�سجة عازلة،  امل�سغوط، عوازل كهربائية، 

دهانات عازلة، اأغلفة غري معدنية لالأنابيب، مطاط ا�سطناعي، حلقات ملنع ت�سرب املاء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع املنى للمنتجات البال�ستيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27073، ر.ب: 11352�سارع اأبي الدرداء، حي الرو�سة، الريا�ش، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146787

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري غري معدنية، مواد غري معدنية للبناء، مباين غري معدنية، طالءات مواد بناء، 

�سمامات غري معدنية، موا�سري غري معدنية، موا�سري ماء غري معدنية، موا�سري �سلبة 

غري معدنية، اأعمدة غري معدنية، األواح خ�سب، عوار�ش غري معدنية للبناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع املنى للمنتجات البال�ستيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 27073 ر.ب: 11352�سارع اأبي الدرداء، حي الرو�سة، الريا�ش، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146927

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 

واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ش  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 

)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 

ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 

حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ش ت�سجيل، اآلت بيع اأوتوماتية واآليات لالأجهزة التي 

واأجهزة  البيانات  معاجلة  معدات  حا�سبة،  اآلت  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل 

الكمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوكاب م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غال ال�سناعية، حمل رقم 10، اأر�ش رقم 806، بناية رقم 86، حمافظة 

م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147079

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإعالن  الدعاية  خدمات 

ال�سكرتارية لل�سركات، توفـري اخلدمات ال�سكرتارية الأولية عن تاأ�سي�ش ال�سركات، خدمات 

املدراء  توفـري  للغري،  ال�سركات  اإدارة  للغري،خدمات  ال�سركات  اإدارة  ال�سركات،  تاأ�سي�ش 

لل�سركات،  ال�سجالت  حفظ  خدمات  املر�سحني،  امل�ساهمني  توفـري  لل�سركات،  املر�سحني 

خدمات البحث عن ال�سركات ومعلومات ال�سركات، املعلومات التجارية والبحوث وامل�ساعدة 

عن  البحث  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  فـي  وحتريرها  املعلومات  فرز  امل�سورة،  وتقدمي 

باجلملة  البيع  بالتجزئة وخدمات  البيع  الكمبيوتر، خدمات  بيانات  قواعد  فـي  البيانات 

فـيما يتعلق باملن�سورات والتقارير، توفـري الأعمال واخلدمات الكتابية وال�سكرتارية، امل�سورة 

وامل�ساعدة واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة املنطقة احلرة الدولية �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دي ا�ش او-دي دي بي- املبنى ايه 2، واحة دبي لل�سيليكون، �ش.ب: 

342001، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147081

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإعالن  الدعاية  خدمات 

ال�سكرتارية لل�سركات، توفـري اخلدمات ال�سكرتارية الأولية عن تاأ�سي�ش ال�سركات، خدمات 

املدراء  توفـري  للغري،  ال�سركات  اإدارة  للغري،خدمات  ال�سركات  اإدارة  ال�سركات،  تاأ�سي�ش 

لل�سركات،  ال�سجالت  حفظ  خدمات  املر�سحني،  امل�ساهمني  توفـري  لل�سركات،  املر�سحني 

خدمات البحث عن ال�سركات ومعلومات ال�سركات، املعلومات التجارية والبحوث وامل�ساعدة 

عن  البحث  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  فـي  وحتريرها  املعلومات  فرز  امل�سورة،  وتقدمي 

باجلملة  البيع  بالتجزئة وخدمات  البيع  الكمبيوتر، خدمات  بيانات  قواعد  فـي  البيانات 

فـيما يتعلق باملن�سورات والتقارير، توفـري الأعمال واخلدمات الكتابية وال�سكرتارية،امل�سورة 

وامل�ساعدة واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة املنطقة احلرة الدولية �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

لل�سيليكون، �ش.ب:  2، واحة دبي  ايه  او-دي دي بي-املبنى  ا�ش  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دي 

342001، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147082

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإعالن  الدعاية  خدمات 

ال�سكرتارية لل�سركات، توفـري اخلدمات ال�سكرتارية الأولية عن تاأ�سي�ش ال�سركات، خدمات 

املدراء  توفـري  للغري،  ال�سركات  اإدارة  للغري،خدمات  ال�سركات  اإدارة  ال�سركات،  تاأ�سي�ش 

لل�سركات،  ال�سجالت  حفظ  خدمات  املر�سحني،  امل�ساهمني  توفـري  لل�سركات،  املر�سحني 

خدمات البحث عن ال�سركات ومعلومات ال�سركات، املعلومات التجارية والبحوث وامل�ساعدة 

عن  البحث  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  فـي  وحتريرها  املعلومات  فرز  امل�سورة،  وتقدمي 

باجلملة  البيع  بالتجزئة وخدمات  البيع  الكمبيوتر، خدمات  بيانات  قواعد  فـي  البيانات 

فـيما يتعلق باملن�سورات والتقارير، توفـري الأعمال واخلدمات الكتابية وال�سكرتارية، امل�سورة 

وامل�ساعدة واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة املنطقة احلرة الدولية �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

لل�سيليكون، �ش.ب:  2، واحة دبي  ايه  او-دي دي بي-املبنى  ا�ش  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دي 

342001، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147304

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التح�سري،  �سريعة  لل�سهية  فاحتة  خفـيفة  ووجبات  اأطعمة 

كعك اآ�سيوي، م�ستح�سرات الكيك، منكهات للكيك، بخالف 

الزيوت العطرية، عجينة الكيك، كيك، قر�سلة الكيك، قر�سلة، اأقرا�ش )اأرز(، جميع اأنواع 

كعك  الفواكه،  كعك  من  خفـيفة  وجبات  بالفواكه،  كعك  بالكرمية،  كعك  الحتفال،  كعك 

الدقيق  اإ�سفنجي، كعك �سغري مزين،  كيك  بالفواكه،  �سعري  اأرغفة  ماديرا،  ال�ساي، كعك 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، خبز، خبز بنكهة التوابل، خبز م�سطح، خبز م�سطح 

النان،  خبز  الهندي،  النوع  من  وخبز  هندي  خبز  )بوبادوم(  م�ستدير  هندي  خبز  متبل، 

خبز �ساباتي، خبز اأفرجني، كعك حملى مقلي بالدهن، كعك م�سطح مدور، كعك حملى، 

اإ�سفنجية  )كعكة  مادلني  كروا�سون،  بال�سوكولتة،  معجنات  معجنات،  اآ�سيوية،  معجنات 

�سغرية خمبوزة ب�سينية على �سكل �سدفة(، معجنات اللوز، معجنات دامنركية، معجنات 

الفطري، م�سحوق  الفطري )فطائر منفوخة(، منتجات عجني  جممدة، معجنات، عجني 

بالفواكه، حلويات  اخلبز، معجنات متعددة الطبقات جممدة، منتجات معجنات حم�سوة 

منتجات  حم�سوة،  خبز  منتجات  للمعجنات،  عجينة  الفواكه،  من  معجنات  معجنات، 

غذائية للمخابز ول�سانعي احللويات، �سطائر، فطائر، فطائر حلم، فطائر حتتوي على 

املعجنات، حلوى، حلوى مربدة، حلوى  اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  اللحوم، معجنات ماحلة، 

جممدة، حلوى فواكه جممدة، حلوى مثلجة، مثلجات، لنب زبادي جممد، حلوى املو�ش، 

اأو ماحلة(، �سل�سات و�سراب مركز لالآي�ش  خبز حمم�ش، تو�ست فرن�سي، تورتات )حلوة 

هندية(،  حلوى  )ميزاي،  اآ�سيوية  حلويات  كرمي،  الآي�ش  ل�سنع  م�ستح�سرات  كرمي، 

ب�سكويت، ب�سكويت اآ�سيوي، ب�سكويت اأ�سابع للمعجنات املنفوخة، ب�سكويت بنكهة الفاكهة، 

ب�سكويت حملى بجوز  باللوز،  ب�سكويت حملى  ب�سكويت حملى،  اأو مالح(،  ب�سكويت )حلو 

الهند، ب�سكويت اللوز والف�ستق، عجينة اللوز، حلويات اللوز، نكهات اللوز، نكهات لالأطعمة 

ت�ستخدم كمنكهات لالأطعمة  �سوكولتة  العطرية(، خال�سات  الزيوت  اخلفـيفة )بخالف 

اخلفـيفة )بخالف الزيوت العطرية(، خال�سات قهوة ت�ستخدم كمنكهات )بخالف الزيوت 

الزيوت  )بخالف  اخلفـيفة  لالأطعمة  كمنكهات  ت�ستخدم  اخلمرية  خال�سات  العطرية(، 

طحينية،  حالوة  �سوكولتة،  حلويات،  باردة،  اأو  �ساخنة  بح�سوات  حم�سو  خبز  العطرية(، 
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الوجبات  من  م�سغات  اخلفـيفة،  الوجبات  من  اأ�سابع  الع�سل،  اأ�سا�سها  وحلويات  الدقيق 

اخلفـيفة، جمموعات وجبات مغلفة، اأرز مفرقع، مقرم�سات الأرز، حلويات ال�سكر، حلويات 

الألبان، اأطعمة خفـيفة من احللويات الآ�سيوية، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها احللويات، الف�سار، 

وجبات خفـيفة من الذرة امل�سنعة، ال�سمبو�سك، �سل�سات فاحتة لل�سهية، �سل�سات الطبخ، 

�سل�سات جاهزة، �سل�سات فواكه، �سل�سات حارة، �سل�سة الفلفل احلار، م�ساحيق الكاري، 

)�سل�سة  �سوتني  )توابل(،  �سل�سات  الكاري،  خلطات  الكاري،  معاجني  الكاري،  �سل�سات 

بهارات،  خلطة  بهارات،  جمففة،  خفـيفة  اأطعمة  ن�سوية،  اأغذية  للطعام،  كركم  توابل(، 

م�ساحيق  )توابل(،  كاري  م�ساحيق،  �سكل  على  بهارات  اخلبز،  بهارات  الكاري،  بهارات 

ت�ستخدم للطهي، م�ساحيق حبوب ت�ستخدم للطهي، خملالت حتتوي على اأع�ساب، خملالت 

حتتوي على بهارات، خلطة بهارات، خلطة بهارات للوجبات اجلاهزة، ملح وتوابل ومنكهات 

ومتبالت، اأع�ساب للطهي، اأع�ساب جمففة وحمفوظة )توابل(، دقيق، قهوة، �ساي، كاكاو، 

اآي�ش  اأ�سود،  اأرز، تابيوكا، �ساغو، قهوة ا�سطناعية، م�سروبات، مثلجات، ع�سل، ع�سل  �سكر، 

كرمي، منتجات الآي�ش كرمي، اآي�ش كرمي اآ�سيوي وكلفـي، �سربات، خمرية، خردل، فلفل، خل، 

حلويات غري طبية، معكرونة البا�ستا، معكرونة �سعريية رفـيعة )نودلز(، اأرز حم�سر، اأرز، 

�سعريية، منتجات طعام م�سنوعة من الأرز، مهلبية الأرز، احلبوب وم�ستح�سرات احلبوب، 

م�ستح�سرات اأ�سا�سها احلبوب لال�ستهالك الب�سري، رقائق )ذرة(، رقائق )ذرة �سفراء(، ذرة 

اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  اأ�سا�سها احلبوب،  اأطعمة خفـيفة  حمم�سة، ذرة �سفراء حمم�سة، 

الأرز، اأطعمة خفـيفة جمففة، �سكاكر )حلويات(، حلويات م�سلوقة، اأغذية ماحلة حم�سرة 

على �سكل وجبات خفـيفة، وجبات خفـيفة فاحتة لل�سهية اأ�سا�سها الدقيق، اأطعمة خفـيفة 

م�سنوعة من القمح، اأطعمة خفـيفة م�سنوعة من الذرة، اأطعمة خفـيفة حتتوي على فواكه 

وجبات  ن�سوية،  طعام  معاجني  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  خفـيفة  اأطعمة  )حلويات(،  جمففة 

جاهزة مع الأرز، رقائق الأرز، م�ساحيق اخلبز، م�ساحيق �سوكولتة ت�ستخدم للطهي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريجال فنت�سورز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ريجال هاو�ش، والي�ش �سرتيت، برادفورد، وي�ست يورك�سري، اململكة 

املتحدة بي دي 8 9 اآر اآر، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147305

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراب مركز لعمل امل�سروبات، م�سروبات ع�سائر الفواكه، ع�سائر، م�سروبات غري كحولية، 

مياه ال�سرب ال�سحية )ماء الينابيع(، ع�سري طماطم، ع�سائر اخل�سار )م�سروبات(، مياه 

)م�سروبات(، م�سروبات غازية و/اأو مكربنة )غري كحولية(، مياه معدنية وغازية، ع�سري 

فواكه طازج منكه )�سكوا�ش(، نكتار الفواكه )غري كحويل(، كوكتيالت )غري كحولية(، برية 

للم�سروبات  اأقرا�ش حمالة  الكحول،  نبيذ غري كحويل، م�سروبات خالية  غري كحولية، 

الفوارة، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة، خال�سات لعمل امل�سروبات، خال�سات فواكه )غري 

�سربات  ال�سودا،  ماء  ليمون(،  )ع�سري  ليمونا�سة  الفاكهة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  كحولية(، 

)م�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريجال فنت�سورز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ريجال هاو�ش، والي�ش �سرتيت، برادفورد، وي�ست يورك�سري، اململكة 

املتحدة بي دي8 9 اآر اآر، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146458

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متطلبات  الفوتوغرافية،  ال�سور  الكتب،  جتليد  مواد  املطبوعة،  املواد  والكرتون،  الورق 

القرطا�سية واملكتب، با�ستثناء الأثاث، مواد ل�سقة لالأغرا�ض املكتبية اأو املنزلية، الأدوات 

بال�ستيكية  األواح  وتدريبية،  تعليمية  مواد  للر�سم،  فر�سات  بالفنانني،  اخلا�سة  واللوازم 

واأفالم واأكيا�ض للتغليف والتغليف، نوع الطابعات، قوالب الطباعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البواردي لال�ستثمار �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 88 �سارع خالد بن الوليد، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146462

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملعدات  لالأجهزة  فالتر  اجلو،  من  الكريهة  الروائح  اإزالة  اأجهزة  الهواء،  تنقية  اأجهزة 

املذكورة اأعاله، فالتر )اأجزاء من الرتكيبات املنزلية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلو اَير ايه بى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دانديرد�سجاتان 11 114 26، �ستوكهومل، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146811

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم  وم�ستخل�سات  املحفوظ  واللحوم  ال�سيد  وحلوم  والدواجن  والأ�سماك  للحوم 

و  ومطبوخة  وجمففة  وجممدة  املحفوظة  واخل�سراوات  الفواكه  واملجمدة،  املحفوظة 

هالم ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر و بي�ض وحليب ومنتجات الألبان و زيوت ودهون 

�ساحلة لالأكل، م�سروبات احلليب، احلليب ال�سائد، حليب الزلل حليب اللوز، م�سروبات 

م�سنوعة من حليب اللوز، حليب جوز الهند، م�سروبات م�سنوعة من حليب جوز الهند، 

م�سروبات م�سنوعة عن طريق التخمري اللبني، م�سروبات حم�ض الالكتيك بدائل احلليب 

حليب ال�سوفان، حليب الفول ال�سوداين م�سروبات م�سنوعة من حليب الفول ال�سوداين، 

حليب الأرز حليب ال�سويا، اللنب الرائب، م�سل اللنب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساهي �سوفت درينك كو ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 23-1، ازونابا�سي 1-كوم، �سوميدا-كو، طوكيو، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146813

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز  خدمات  ال�سيارات،  وتاأجري  ا�ستئجار  خدمات 

ل�ستئجار وتاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ض ايه ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 600 كوربورت بارك درايف، �سينت لوي�ض، مي�سوري 63105، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146814

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ستئجار وتاأجري ال�سيارات، خدمات احلجز ل�ستئجار وتاأجري ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ض ايه ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 600 كوربورت بارك درايف، �سينت لوي�ض، مي�سوري 63105، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146815

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ستئجار وتاأجري ال�سيارات، خدمات احلجز ل�ستئجار وتاأجري ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنتربايز هولدينجدز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 600 كوربورت بارك درايف، �سينت لوي�ض، مي�سوري 63105، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146844

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  التحكم  يتم  التي  املياه  وموزعات  للمياه،  مربدة  �سرف  وحدات  وهي  املياه،  موزعات 

درجة حرارتها، واأجهزة واآلت ت�سفية وتنقية املياه، معقمات املياه وامللينات، موزعات املياه 

اأباريق  واملياه،  ال�سرب  ملياه  مر�سحات  العلمية،  لالأغرا�ض  لي�ض  التقطري  جهاز  املحمولة 

اأجهزة  وهي  املياه،  وتعطري  تنقية  حم�سرات  ولوازمها،  واأجزائها  املياه  لتنقية  وحاويات 

تنقية املياه، ووحدات تنقية املياه لال�ستخدام املنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

اململكة  دى،  زد  ات�ض62 4  �سى  ويرال، مري�سي�سايد،  �سناليت،  بورت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146913

فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األياف الن�سيج اخلام والألياف الأ�سا�سية، األياف الن�سيج اخلام، 

املن�سوجات،  فـي  امل�ستخدمة  البولي�سرت  األياف  اأ�سا�سها  التي 

وح�سو  القطني  واحل�سو  امل�سح،  لقما�ض  البولي�سرت  واألياف 

القطن  �سغط  للمالب�ض،  قطنية  ح�سوات  النوم،  اأكيا�ض 

املا�ض فـي �سمادات اأو طبقات ل�ستخدامها للفوتون، ال�سباك 

لالأ�ستخدام بخالف املعادن، حبال ال�سفينة، مظالت النوافذ وظلة ال�سم�ض، خيام لت�سلق 

اجلبال اأو التخييم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توراي كابو�سيكي كاي�سا )تتاجر باإ�سم توراي اند�سرتيز انك.(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-1، نيهونبا�سي - مورومات�سي 2-�سومة، ت�سو - كو، طوكيو، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146914

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  ،اأقم�سة  اللباد  الرتيكو،  اأقم�سة  من�سوجه،  اأقم�سه 

�ستائر، غطاء طاولة،  الن�سيجية،  املناديل  املنا�سف،  من�سوجة، 

اأكيا�ض النوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توراي كابو�سيكي كاي�سا )تتاجر باإ�سم توراي اند�سرتيز انك(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-1، نيهونبا�سي - مورومات�سي 2-�سومة، ت�سو - كو، طوكيو، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147110

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملن�ساآت  الدعم  اأنظمة  وت�سنيع  والت�سميم  ال�ست�سارة  طبيعة  فـي  املباين  ت�سييد  خدمات 

الرعاية ال�سحية والهياكل التجارية والهياكل عالية التقنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األيد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16100 اأ�ض. لثروب اأفينيو، هارفـي، اإلينوي 60426، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147117

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم  خدمات  وكافيرتيا  ومقهى  مطعم  الطعام،  تقدمي  وال�سراب،  الطعام  توفري 

والبارات، ومق�سف ومطاعم الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دي�سربتيف انرتتينمنت انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سي�سيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 108، فكتوريا ماهى، �سي�سل

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147355

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة حتليل الهواء، اأجهزة التحكم عن بعد، جتهيزات القيا�ض، 

الكهربائية، لوحات حتكم )كهربائية(، اأجهزة الت�سال الداخلي، 

وللت�سوير  وامل�ساحية،  واملالحية،  العلمية،  والأدوات  الأجهزة 

القيــــا�ض،  والــــوزن،  والب�سريــــة،  وال�سينمائيــــة،  الفوتوغرافـــــي، 

واإر�سال الإ�سارات، واملراقبة )الإ�سراف(، واأجهزة واأدوات الإنقاذ 

والتعليم، اأجهزة ومعدات تو�سيل، الت�سغيل، التحويل، التجميع، 

الن�سخ  اأو  الإر�سال  اأو  الت�سجيل،  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  التنظيم 

لالأ�سوات، م�سجالت ال�سريط، ت�سجيالت الفونوغراف، اأقرا�ض م�سغوطة اآليات لالأجهزة 

التي تعمل بقطع النقود املعدنية، اآلت املحا�سبة، حا�سبات، معدات معاجلة البيانات واأجهزة 

الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، جهاز اإطفاء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة اخلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج كيبكو. الطابق 40 �سارع �سرق - �سارع خالد بن الوليد، �ض.ب: 1040، 

ال�سفاه 13011، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147356

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة الأعمال، تنظيم الأعمال، ال�ست�سارات، ا�ست�سارات الأعمال، 

املعلومات وال�ستف�سارات.

 

للتاأمـــني  اخلليــــج  جمموعــــة  �سركـــــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

)�ض.م.ك.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج كيبكو. الطابق 40 �سارع �سرق - �سارع خالد بن الوليد، �ض.ب: 1040، 

ال�سفاه 13011، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147359

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

على  التاأمني  ال�سخ�سي،  التاأمني  حتديدا:  التاأمني،  خدمات 

خدمات  املتنوعة،  املخاطر  تاأمني  احلوادث،  احلرائق،  احلياة، 

ال�سيارات  ل�سائقي  امل�ساعدة  خدمات  الو�ساطة،  التاأمني،  اإعادة 

وامل�سافرين الآخرين، خدمات �سناديق الإدخار، اخلدمات املالية، 

اخلدمات النقدية، حتديدا: ال�ست�سارات فـي جمال ال�ستثمارات 

املايل،  التحليل  خدمات  املالية،  والتقييمات  التقديرات  املالية، 

اإدارة  الأموال، خدمات  روؤو�ض  ا�ستثمار  ا�ستثمار مايل، خدمات  التمويل، خدمات  خدمات 

املحافظ، املعامالت املالية، خدمات ا�سرتداد الديون، خدمات ال�سوؤون العقارية، حتديدا: 

خدمات  العقارية،  ال�سئون  جمال  فـي  ال�ست�سارات  العقاري،  والتثمني  التخمني  خدمات 

ا�ستئجار  العقارات،  وكالت  خدمات  العقارات،  ملكية  اإدارة  خدمات  العقاري،  ال�ستثمار 

العقارات، خدمات ا�سرتداد الإيجارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة اخلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج كيبكو. الطابق 40 �سارع �سرق - �سارع خالد بن الوليد، �ض.ب: 1040، 

ال�سفاه 13011، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147360

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة حتليل الهواء، اأجهزة التحكم عن بعد، جتهيزات القيا�ض، 

الكهربائية، لوحات حتكم )كهربائية(، اأجهزة الت�سال الداخلي، 

وللت�سوير  وامل�ساحية،  واملالحية،  العلمية،  والأدوات  الأجهزة 

القيا�ض،  والوزن،  والب�سرية،  وال�سينمائية،  الفوتوغرافـي، 

واإر�سال ال�سارات، واملراقبة )الإ�سراف(، واأجهزة واأدوات الإنقاذ 

اأو التحكم فـي  اأجهزة ومعّدات تو�سيل، الت�سغيل، التحويل، التجميع، التنظيم  والتعليم، 

الطاقة الكهربائية، اأجهزة الت�سجيل، اأو الإر�سال اأو الن�سخ لالأ�سوات، م�سجالت ال�سريط، 

النقود  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  م�سغوطة  اأقرا�ض  الفونوغراف،  ت�سجيالت 

برامج  الكمبيوتر،  واأجهزة  البيانات  معاجلة  معدات  حا�سبات.  املحا�سبه،  الت  املعدنية، 

الكمبيوتر، جهاز اإطفاء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة اخلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج كيبكو. الطابق 40 �سارع �سرق - �سارع خالد بن الوليد، �ض.ب: 1040، 

ال�سفاه 13011، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147364

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة الأعمال، تنظيم الأعمال، ال�ست�سارات، ا�ست�سارات الأعمال، 

املعلومات وال�ستف�سارات.

 

للتاأمـــني  اخلليــــج  جمموعــــة  �سركـــــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

)�ض.م.ك.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج كيبكو. الطابق 40 �سارع �سرق - �سارع خالد بن الوليد، �ض.ب: 1040، 

ال�سفاه 13011، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147365

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

على  التاأمني  ال�سخ�سي،  التاأمني  حتديدا:  التاأمني،  خدمات 

خدمات  املتنوعة،  املخاطر  تاأمني  احلوادث،  احلرائق،  احلياة، 

ال�سيارات  ل�سائقي  امل�ساعدة  خدمات  الو�ساطة،  التاأمني،  اإعادة 

وامل�سافرين الآخرين، خدمات �سناديق الإدخار، اخلدمات املالية، 

اخلدمات النقدية، حتديدا: ال�ست�سارات فـي جمال ال�ستثمارات 

التمويل، خدمات  املايل، خدمات  التحليل  املالية، خدمات  والتقييمات  التقديرات  املالية، 

ا�ستثمار مايل، خدمات ا�ستثمار روؤو�ض الأموال، خدمات اإدارة املحافظ، املعامالت املالية، 

خدمات ا�سرتداد الديون، خدمات ال�سوؤون العقارية، حتديدا: خدمات التخمني والتثمني 

خدمات  العقاري،  ال�ستثمار  خدمات  العقارية،  ال�سئون  جمال  فـي  ال�ست�سارات  العقاري، 

ا�سرتداد  خدمات  العقارات،  ا�ستئجار  العقارات،  وكالت  خدمات  العقارات،  ملكية  اإدارة 

اليجارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة اخلليج للتاأمني )�ض.م.ك.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج كيبكو. الطابق 40 �سارع �سرق - �سارع خالد بن الوليد، �ض.ب: 1040، 

ال�سفاه 13011، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147366

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغذية احليوانات الأليفة الغذائية حتت اإ�سراف الطبيب البيطري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيلز بت نيوتري�سن، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،66603 كان�سا�ض  توبيكا   ،8 �سارع   ،400 دبليو  ا�ض  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147367

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطعمة احليوانات الأليفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيلز بت نيوتري�سن، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،66603 كان�سا�ض  توبيكا   ،8 �سارع   ،400 دبليو  ا�ض  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147369

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  املالية،  اإدارة الأ�سول  اإدارة ال�ستثمار،  خدمات 

املحافظ املالية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لرن لال�ستثمارات ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 13، مركز قطر للمال- الربج 1، منطقة 61، �سارع رقم: 820 

بناء رقم: 98، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147375

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم،  م�ستخرجات  ال�سيد،  وطيور  وحيوانات  الداجنة  والطيور  والأ�سماك  اللحوم 

الفواكه واخل�سروات املحفوظة واملجففة واملطهية، الهالميات، املربيات، الكومبوت )فاكهة 

مطبوخة بال�سكر(، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت وال�سحوم ال�ساحلة لالأكل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سليمان العبد الكرمي واخوانه املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 675 ال�سفاة، ر.ب: 13007، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147419

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطعمة احليوانات الأليفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيلز بت نيوتري�سن، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،66603 كان�سا�ض  توبيكا   ،8 �سارع   ،400 دبليو  ا�ض  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147421

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغذية احليوانات الأليفة الغذائية حتت اإ�سراف الطبيب البيطري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيلز بت نيوتري�سن، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،66603 كان�سا�ض  توبيكا   ،8 �سارع   ،400 دبليو  ا�ض  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147425

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطعمة احليوانات الأليفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيلز بت نيوتري�سن، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،66603 كان�سا�ض  توبيكا   ،8 �سارع   ،400 دبليو  ا�ض  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112      
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147432

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الواقية،  الوجه  اأقنعة  للقناع،  الداخلية  الأغطية  الكمامات،  للقناع، حافظات  الأذن  حزام 

اأحزمة للقناع، اأحزمة العنق للقناع، اأقنعة الغاز، اأقنعة الوجه لتنقية الهواء، اأقنعة للوقاية 

من الغبار اأقنعة واقية، اأقنعة التنف�ض الواقية من مواد غري من�سوجة )غري طبية(، اأقنعة 

م�سادة للتلوث حلماية اجلهاز التنف�سي، اأقنعة التنف�ض مر�سحات لأقنعة التنف�ض، اأقنعة 

واقية �سد عزل الغبار الدقيقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي - دايرو، يوجنديوجنبو-جو، �سيول، 150-721، جمهورية 

كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147433

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأغطية  الطبي،  الكمامات لال�ستخدام  الأذن للقناع لال�ستخدام الطبي، حافظات  حزام 

للقناع  اأحزمة  الطبي،  لال�ستخدام  الوجه  اأقنعة  الطبي،  لال�ستخدام  للقناع  الداخلية 

لال�ستخدام  واقية  اأقنعة  الطبي،  لال�ستخدام  للقناع  العنق  اأحزمة  الطبي،  لال�ستخدام 

من قبل العاملني فـي الطب، اأقنعة للوجه لال�ستخدام الطبي للحماية من املواد ال�سامة، 

اأقنعة التنف�ض الواقية من مواد غري من�سوجة للتطبيقات الطبية، اأقنعة الوجه لالأغرا�ض 

من  للحماية  الطبي  لال�ستخدام  للوجه  اأقنعة  الطبية،  للغايات  ال�سحة  اأقنعة  الطبية، 

البكترييا، اأقنعة الفم لالأغرا�ض الطبية، اأقنعة واقية للفم لال�ستخدام الطبي، اأقنعة واقية 

للوجه لال�ستخدام الطبي، اأقنعة �سحية لعزل الغبار الأ�سفر، اأقنعة �سحية لأغرا�ض عزل 

الغبار الدقيقة، اأقنعة �سحية لأغرا�ض عزل الغبار متناهية ال�سغر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي - دايرو، يوجنديوجنبو-جو، �سيول، 150-721، جمهورية 

كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147435

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرطوبة  مزيالت  الرتطيب،  اأجهزة  ال�ساخن،  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية،  املكيفات 

الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية، مواقد الطبخ الكهربائية، منقيات املياه لال�ستخدامات 

اأجهزة  املياه،  لتنقية  الغ�سائية  الأجهزة  املنزلية،  لالأغرا�ض  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية، 

لتجميع الطاقة احلرارية ال�سم�سية )للت�سخني(، منقيات اجلو، اأجهزة التهوية )مكيفات 

الهواء( للت�سخني، اأ�سواء ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء، مواقد للطبخ العاملة بالغاز، 

اأفران املطبخ الكهربائية، الأجهزة اأو التجهيزات للطهي، الثالجات الكهربائية، جمففات 

املالب�ض الكهربائية، اآلت ترتيب املالب�ض لتن�سيف املالب�ض )الكهربائية( لأغرا�ض منزلية، 

اآلت ترتيب املالب�ض الكهربائية املجهزة بوظائف اإزالة الروائح الكريهة وتعقيم وتبخري 

التعقيم  بوظيفة  املجهزة  الكهربائية  املالب�ض  جتفيف  اآلت  املنزلية،  للغايات  املالب�ض 

امل�ساعفة  الفالتر  املنزلية،  للغايات  التجعد  ملقاومة  واملعاجلة  الكريهة  الروائح  واإزالة 

من�ساآت  املجاري،  ملياه  التنقية  من�ساآت  امللوحة،  واإزالة  التحلية  حمطات  املياه،  ملعاجلة 

التنقية ل�ست�سالح املياه العادمة واإعادة ا�ستخدامها، اأجهزة تنقية ومعاجلة املياه العادمة، 

املتوهجة،  امل�سابيح  لل�سوارع،  م�سابيح  لل�سناعة،  املياه  منقيات  العادمة،  املياه  مر�سحات 

مدافئ  لل�سيارات،  التهوية  واأجهزة  جتهيزات  لل�سيارات،  اأ�سواء  الفلوري�سنت،  م�سابيح 

ال�سيارات، اأنابيب تفريع التمديدات كونها اأجزاء من اجهزة تربيد الهواء، اأنابيب تفريع 

التمديدات كونها اأجزاء من اأجهزة التكييف، اخلراطيم املرنة كونها قطع من اأجهزة تربيد 

اأقبية النبيذ الكهربائية لالأغرا�ض املنزلية، املغا�سل،  الهواء، اخلراطيم املرنة للمكيفات، 

الهواء  تنقية  لأجهزة  العلب  املحمولة،  الهواء  تنقية  لأجهزة  الأذن  على  التعليق  اأحزمة 

املحمولة، الأغطية الداخلية لأجهزة تنقية الهواء املحمولة، واقيات الوجه لأجهزة تنقية 

الهواء املحمولة، معقم للقناع، معقمات بالأ�سعة فوق البنف�سجية للقناع، اأحزمة لأجهزة 

تنقية الهواء املحمولة، اأحزمة التعليق على الرقبة لأجهزة تنقية الهواء املحمولة، اأجهزة 

تنقية الهواء املحمولة، اأجهزة تنقية الهواء القابلة لالرتداء، اأجهزة تنقية الهواء املحمولة 

تنقية  اأجهزة  قناع، مر�سحات  �سكل  على  املحمولة  الهواء  تنقية  اأجهزة  القابلة لالرتداء، 

الهواء لال�ستخدامات املنزلية، مر�سحات لأجهزة تنقية الهواء املحمولة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي - دايرو، يوجنديوجنبو-جو، �سيول، 150-721، جمهورية 

كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147437

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات ال�سيارات، عجالت الدراجات الهوائية، اأغطية الإطارات الهوائية، اأغطية الإطارات، 

اإطارات الدراجات النارية، الرقع املطاطية الال�سقة لت�سليح الإطارات الداخلية، الإطارات 

الداخلية  الإطارات  النارية،  للدراجات  الداخلية  الإطارات  الهوائية،  للدراجات  الداخلية 

لإطارات  الداخلية  الأنابيب  املركبات،  لعجالت  الداخلية  الإطارات  الهوائية،  لالإطارات 

الداخلية،  الإطارات  اإ�سالح  عدد  الهوائية،  الإطارات  للمركبات،  الأمتعة  �سباك  املركبات، 

مقاعد  اأغطية  الهوائية،  الدراجات  مقاعد  اأغطية  املركبات،  لعجالت  املعدنية  الإطارات 

ات  ممت�سّ املركبات،  مكابح  قطع  ال�سيارات،  ملقاعد  الأمان  اأحزمة  النارية،  الدراجات 

ال�سدمات للمركبات، حامالت الزلجات لل�سيارات، ق�سبان الإطارات، براغي لالإطارات، 

اإطارات لعجالت املركبات، الإطارات ال�سلبة لعجالت املركبات، الأ�سطح اخلارجية لتلبي�ض 

الإطارات، الأ�سطح اخلارجية للمركبات )الأحزمة الدوارة(، الأ�سطح اخلارجية للمركبات 

اأنابيب داخلية للدراجات الهوائية، الإطارات  )اجلرارات(، الإطارات التي ل حتتوي على 

التي ل حتتوي على اأنابيب داخلية للدراجات النارية، ال�سمامات لإطارات املركبات، اإطارات 

عجالت املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هانكوك تاير & تكنولوجي كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

دو،   - جيوجنى  �سيوجننام-�سى،  جو،   - بنداجن  رو،  باجنيو-   ،286 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147599

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلم البقر، حلم اخلنزير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاي�سون فري�ض ميت�ض، انك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،72762 ار  ايه  �سربينغديل،  باركوي،  تاي�سون  دون   2200 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147600

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات وقطع غيارها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإف �سي اإيه يو اإ�ض اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 كراي�سلر درايف، �سيتي اأوف اوبورن هيلز، ميت�سيغان 48326، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147601

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات العلمية، واملالحية، وامل�ساحية، وللت�سوير الفوتوغرافـي، وال�سينمائية، 

والب�سرية، والوزن، القيا�ض، واإر�سال ال�سارات، واملراقبة )الإ�سراف(، واأجهزة واأدوات الإنقاذ 

اأو التحكم فـي  اأجهزة ومعّدات تو�سيل، الت�سغيل، التحويل، التجميع، التنظيم  والتعليم، 

الطاقة الكهربائية، اأجهزة الت�سجيل، اأو الإر�سال اأو الن�سخ لالأ�سوات اأو ال�سور، وحامالت 

اأقرا�ض الفيديو الرقمية  اأقرا�ض الت�سجيل، الأقرا�ض امل�سغوطة،  البيانات املغناطي�سية، 

وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى، واآليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية، 

اآلت ت�سجيل النقد، الآلت احلا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة احلا�سوب، برجميات 

احلا�سوب، اأجهزة اإطفاء احلرائق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لو كوردون بلو انرتنا�سونال بي. فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هريينجراخت 28، 1015 بي ال، اأم�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147608

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات اللوج�ستية للنقل، وهي تخطيط وجدولة ال�سحنات مل�ستخدمي خدمات النقل، 

عرب  والطرود  وال�سحن  والطرود  امل�ستندات  ونقل  وتخزين  وت�سليم  ل�ستالم  الرتتيب 

�سركات النقل الربي واجلوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سي�ض يو ا�ض ايه �سيبينج، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4299 اك�سربي�ض لين �سارا�سوتا، فلوريدا، 34249، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147609

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التخزين، وهي التخزين والتوزيع وال�ستالم والتعبئة ل�سحن امل�ستندات والطرود 

اللوج�ستية  واخلدمات  التوريد  �سل�سلة  لوج�ستيات  للغري،  الآخر  وال�سحن  اخلام  واملواد 

الآخر  وال�سحن  واملواد اخلام  امل�ستندات واحلزم  وت�سليم  والنقل  التخزين  العك�سية، وهي 

لالآخرين عن طريق اجلو اأو ال�سكك احلديدية اأو ال�سفن اأو ال�ساحنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اك�سي�ض يو ا�ض ايه �سيبينج، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4299 اك�سربي�ض لين �سارا�سوتا، فلوريدا، 34249، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147689

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجل�ض  ج�ض،  الت�سقيف،  فـي  امل�ستخدم  البيتومني  طالء  املعدنية،  غري  البناء  مواد 

�سكريد،  البيتومني،  القار،  اجلب�ض،  الأ�سمنت،  اخلر�سانة،  )املورتر(،  املالط  الأ�سمنت، 

مركبات التكدي�ض، الطالءات )مواد البناء(، مواد احل�سو، م�ستح�سرات لت�سوية )الأ�سمنت 

اأو املالط(، اأغ�سية الت�سقيف ومنتجات اأغ�سية البيتومني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل بوىل بت لل�سناعات املحدودة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأم ثعوب 7- اأم القيوين، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147691

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سراب،  بالطعام  التزويد  خدمات  املطاعم،  خدمات 

خدمات و�سائل الراحة املوؤقتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا مريت�سانت هاو�ض ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 155، طابق 383، جممع 304، املنامة، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027  ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147709

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والأقنعة  بالوجه  العناية  م�ستح�سرات  التجميل  م�ستح�سرات  التجميل،  م�ستح�سرات 

والكرميات التجميلية وامل�ستح�سرات التجميلية والأم�سال وجل للب�سرة والوجه والرقبة 

وال�سفاه والعناية واجلمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لبوراتوار فيلورغا كوزميتيك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-4�سارع دو لي�سبون -75008 باري�ض، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147711

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكولجني،  على  حتتوي  التي  واحلمية،  الغذائية  املكمالت  واحلمية،  الغذائية  املكمالت 

الغذائية  املكمالت  الهيالورونيك،  حم�ض  على  حتتوي  التي  واحلمية  الغذائية  املكمالت 

للحيوانات الأليفة فـي �سكل حلويات للحيوانات الأليفة، مكمالت الفيتامينات واملعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايفري�ست نيو�سيل، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1221برودواي، اوكالندن �سي ايه 94612، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027  ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147712

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات متاجر البيع بالتجزئة واجلملة عرب الإنرتنت التي ت�سمل م�ستح�سرات التجميل 

للحيوانات  الغذائية  واملكمالت  واحلمية  الغذائية  واملكمالت  بالب�سرة  العناية  ومنتجات 

زيوت  واملعادن،  الفيتامينات  مكمالت  الأليفة،  للحيوانات  عالجات  �سكل  على  الأليفة 

غري  امل�سروبات  حت�سري  فـي  امل�ستخدمة  امل�ساحيق  �سكل  على  طبيعية  اخللطات  الطعام، 

الكحولية املنكهة، امل�سروبات املنكهة غري الكحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايفري�ست نيو�سيل، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1221برودواي، اوكالندن �سي ايه 94612، الوليات املتحدة المريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147763

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكتب الإقامة )الفنادق واملنازل الداخلية(، خدمات البار، خدمات املقاهي، توفري 

مرافق املخيم، تقدمي الطعام وال�سراب، خدمات املع�سكرات للعطالت )الإقامة(، خدمات 

واملغادرة(،  الو�سول  )اإدارة  املوؤقت  لل�سكن  ال�ستقبال  الفنادق، خدمات  الفنادق، حجوزات 

اإيجار  اخليام،  اإيجار  املوؤقتة،  الإقامة  حجوزات  املوؤقتة،  امل�ساكن  اإيجار  املطاعم،  خدمات 

املباين القابلة للنقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفى منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم/ا�ض دى-019-4، الطابق 3، دى 3 مبنى العمل امل�سرتك 3، دبي- 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147869

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدليك  ،جهاز  الدم  �سغط  قيا�ض  جهاز  الع�سالت،  ملجموعات  الكهربائي  للتحفيز  اأجهاز 

�سكر  قيا�ض  تدليك  كر�سي  والكتف،  للرقبة  تدليك  جهاز  القدم،  تدليك  جهاز  كهربائي 

الدم ،جهاز تدليك على هئية اأ�سطوانة اأجهزة تق�سري اجللد، موازين احلرارة لالأغرا�ض 

الطبية، اأجهزة الري اخلا�سة بالفم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيونداي هيفى اند�سرتيز هولدينجز كو ال تى دى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 75، يوجلوك-رو، جوجننو-جو، �سيول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147872

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرا�سي الأ�سنان الكهربائية اأغطية فر�ض الأ�سنان، جهاز مائي لتنظيف الأ�سنان واللثة،

الفم  طريق  عن  الري  اأجهزة  الكهربائي  احل�سرات  قاتل  الكهربائية،  املكياج  اإزالة  اأجهزة 

لال�ستخدام املنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيونداي هيفى اند�سرتيز هولدينجز كو ال تى دى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 75، يوجلوك - رو، جوجننو-جو، �سيول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027  ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147896

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزودات طاقة الكمبيوتر، مراوح تربيد داخلية للكمبيوتر، اإ�ساءة داخلية لال�ستخدام مع 

اأجهزة الكمبيوتر، حقائب احلا�سوب، فاأرات احلا�سوب، لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب، 

)وحدات  الكمبيوتر  علبة  مروحة  فـي  التحكم  اأجهزة  املحمول،  احلا�سب  تربيد  من�سات 

البطاقات  قارئات  البيانات،  بطاقات  قارئات  البطاقات،  قارئات  الطاقة(،  فـي  التحكم 

ال�سغرية  ال�سخ�سية  احلوا�سيب  املحمولة،  ال�سخ�سية  احلا�سوب  اأجهزة  الألكرتونية، 

�سا�سات  اأو  التلفزيون  ا�ستقبال  اأجهزة  مع  لال�ستخدام  مهياأ  كمبيوتر  جهاز  املحمولة، 

العر�ض  �سا�سات  واأجزاوؤها(،  العر�ض  )لوحات  ال�سا�سات  اأو  الأخرى  اخلارجية  العر�ض 

بطاقات  الكمبيوتر،  �سوت  بطاقات  احلا�سوب،  اأجهزة  احلا�سوب،  �سا�سات  احلا�سوبية، 

فيديو الكمبيوتر، اللوحات الأم للحوا�سيب، بطاقات ذاكرة الكمبيوتر، اأجهزة احلوا�سيب 

لأجهزة  مفاتيح  لوحات  للحوا�سيب،  املفاتيح  لوحات  احلا�سوب،  �سابطات  الطرفية، 

لفاأرات  امل�سار  كرات  احلا�سوب،  لأجهزة  التحكم  ع�سا  ال�سخ�سية،  احلوا�سيب  احلا�سوب، 

الكمبيوتر، اأجهزة الت�سجيل، اإر�سال اأو ن�سخ البيانات، وال�سوت، واملقاطع املرئية، وال�سور، 

اأجهزة  الراأ�ض،  �سماعات  للتنزيل،  القابلة  الكمبيوتر  ت�سغيل  برجميات  الذن،  و�سماعات 

مكربات  وال�سماعات،  �سلكية،  راأ�ض  �سماعات  الال�سلكية،  الراأ�ض  �سماعات  ال�سوت،  تكبري 

حمالت  بالكهرباء،  املزودات  البطاريات،  الكوابل،  تو�سيالت  الكوابل،  جممعات  ال�سوت، 

�سماعة الراأ�ض، اأجهزة مزج ال�سوت، الأجهزة املازجة لل�سوت، اآلت مزج الفيديو، كامريات 

اأجهزة مزج  اأجهزة الكمبيوتر، كامريات احلا�سوب، بطاقات بث الفيديو،  لال�ستخدام مع 

ال�سوت، برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل للتحكم فـي ت�سغيل واإدارة مكونات الكمبيوتر 

والأجهزة الطرفية، برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل لإدارة البيانات، وال�سوت، واملقاطع 

املرئية، واأجهزة بث ال�سور، برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل لإدارة وظائف اللوحة الأم، 

مراوح وم�سخات تربيد الكمبيوتر، �سا�سات العر�ض البورية ال�سائلة، واإ�ساءة ذات �سمامات 

ثنائية باعثة لل�سوء، دوائر حتكم الكرتونية ملراوح التربيد، اأنظمة التربيد القائمة على 

لل�سوء،  باعثة  ثنائية  �سمامات  ذات  واإ�ساءة  ال�سائلة،  البورية  العر�ض  �سا�سات  ال�سوائل، 

اأجهزة تنظيم وحتكم اإلكرتونية لت�سغيل ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء، مراوح تربيد 

داخلية للكمبيوتر، لوحات الدارات ذات ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء، �سوابط اإ�ساءة 

ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء وات�ض اآي دي، �سا�سات ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء 

)ال اي دي(، ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء )ال اي دي(، لوحات التحكم بالإ�ساءة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان زاد اك�ض تي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،91722 ايه  �سى  اند�سرتى،  اوف  �سيتى  لوليفارد  فاىل  اى.   15736 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة المريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147898

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املحاليل البديلة للمحاليل الكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت لبوراتوريز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

60064، الوليات املتحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ابوت بارك رود، ابوت بارك ايللينوي 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147960

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكهربائية  اخلالطات  اليدوية،  بخالف  املنزلية،  لالأغرا�ض  املطاحن  خلط،  ماكينات 

واملطاحن  اخلالطات  الكهربائية،  الع�سائر،  )الآلت(،  املطاحن  املنزلية،  لالأغرا�ض 

)كهربائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باجاج ايليكرتيكالز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 45/47، �ســـــارع فــــــري ناريــــمان، فــــورت، مومبــــاي 400001،  الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147961

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتكيبات  الكهرباء،  لإنتاج  ال�سم�سية  لالألواح  ال�سم�سية  البطاريات  كهربائية،  مفاتيح 

مو�سالت  )كهرباء(،  حمولت  ال�سناعية،  العمليات  فـي  بعد  عن  للتحكم  الكهربائية 

)كهرباء (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باجاج ايليكرتيكالز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 45/47، �ســـــارع فــــــري ناريــــمان، فــــورت، مومبــــاي 400001،  الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147962

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ومن�ساآت  اأجهزة  الكهربائية،  التدفئة  ومن�ساآت  اأجهزة  الإ�ساءة،  وتركيبات  اأجهزة 

التهوية )تكييف  اأجهزة  اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة، تركيب  الكهربائية،  امل�سابيح  التربيد، 

الهواء، �سخانات مياه، �سخانات الغرفة، املجمعات احلرارية ال�سم�سية ( تدفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باجاج ايليكرتيكالز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 45/47، �ســـــارع فــــــري ناريــــمان، فــــورت، مومبــــاي 400001،  الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147963

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأواين املطبخ واحلاويات، حاويات معزولة حراريا لالأغذية، الكري�ستال )الأواين الزجاجية، 

غري  غاليات  الفخار،  خزفية،  �سلع  كهربائية  غري  �سغط  طناجر  الفخارية(  الأواين 

كهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باجاج ايليكرتيكالز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 45/47، �ســـــارع فــــــري ناريــــمان، فــــورت، مومبــــاي 400001،  الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب:112  
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 92961

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/12/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1112فـي 2015/8/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرمي نتورك�س منطقة احلرة ذ.م.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كرمي انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

تورتــــــول،  تــــاون،  رود   ،146 �س.ب:  �سامبيــــرز،  ترايدنــــــت  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزر العذراء الربيطانية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 104816

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/9/26م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1199فـي 2017/6/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرمي نتورك�س منطقة احلرة ذ.م.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كرمي انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

تورتــــــول،  تــــاون،  رود   ،146 �س.ب:  �سامبيــــرز،  ترايدنــــــت  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزر العذراء الربيطانية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 104817

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/12/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1180فـي 2017/2/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرمي نتورك�س منطقة احلرة ذ.م.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كرمي انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

تورتــــــول،  تــــاون،  رود   ،146 �س.ب:  �سامبيــــرز،  ترايدنــــــت  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزر العذراء الربيطانية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112193     

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/12/20م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1229فـي 2018/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرمي نتورك�س منطقة احلرة ذ.م.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كرمي انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

تورتــــــول،  تــــاون،  رود   ،146 �س.ب:  �سامبيــــرز،  ترايدنــــــت  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزر العذراء الربيطانية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112194

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1222 فـي 2017/12/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرمي نتورك�س منطقة احلرة ذ.م.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كرمي انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

تورتــــــول،  تــــاون،  رود   ،146 �س.ب:  �سامبيــــرز،  ترايدنــــــت  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزر العذراء الربيطانية 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130286

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1314 فـي 2019/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرمي نتورك�س منطقة احلرة ذ.م.م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كرمي انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة

تورتــــــول،  تــــاون،  رود   ،146 �س.ب:  �سامبيــــرز،  ترايدنــــــت  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جزر العذراء الربيطانية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 144228

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1387 فـي 2021/4/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأردين انف�ستمنت�س )بي فـي تي( ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بريتانيكو�س اإنفي�ستمنت�س بي/ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: زميبابوي - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 17003 �ساندي كري�سنت ، غرانيت�سايدي، هاراري، زميبابوي

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: زميبابوي

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/30 م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 24996

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/29 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 772 فـي 2004/8/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: دلتا ايرالينز، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سكاميايلز اي بى ملتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1030 ديلتا بولفارد اتالنتا، جورجيا الواليات املتحدة االأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/23م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101541

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/5/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1234 فـي 2018/3/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: زهرة مراك�س للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مركز اجلودة لت�سفيف ال�سعر والتجميل �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/7م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 43805

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/27 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 848 فـي 2007/10/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة جنيب ذوابى و�سركاه 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: األيد اإنرتنا�سيونال بزن�س ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3525 اليكوت ميلزدرايف، �سويت 102، اليكوت �سيتى، اإم دى 

21043 الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/7/7م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10780

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/10/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 701 فـي 2001/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كارجوتيك باتينرت اأيه بى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هياب اأيه بى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سويدية - التجارة وال�سناعة

 22164  1133 ، �س.ب:  بى  اأيه  �سويدين  اأوكارجوتيك  �سى/  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

كي�ستا، �ستوكهومل، ال�سويد

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: ال�سويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/5/21م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121465

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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ـرقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121466

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121467

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121468

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121469

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121470

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121471

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121472

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121473

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121475

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121476

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121477

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121478

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121479

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121480

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121481

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121482

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121483

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121484

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121485

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121486

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121487

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121572

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121573

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121574

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121575

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121576

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121577

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121578

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121580

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123083

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123085

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123086

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123087

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123088

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123089

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123090

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123091

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123092

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123093

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123094

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

-180-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123136

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123137

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123138

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123139

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123140

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123141

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123142

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123143

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123144

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123145

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123146

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123334

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123335

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123336

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123339

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123340

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123341

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123342

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123343

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123493

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123494

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123495

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123496

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123594

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123595

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123596

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123597

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123598

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123599

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123600

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123601

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ايه 9. كوم، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109 الوليات املتحدة 

الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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ا�ستــدراك

�أنـــــه قـــد وقــــع خطـــاأ مـــادي عنــــد  تنـــوه وز�رة �لتجــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار �إىل 

ن�ســـر �إعــالن بدء �أعمـــال �لت�سفيـــــة ل�سركــــة �جلنائن �ملعلقة �لعاملية �ش.م.م، �ملن�ســـــور فــــي 

اجلريــدة الر�سميـــة العـــــدد )1404(، �ل�سادر بتاريــخ 13 حمرم 1443هـ، �ملو�فق 22 �أغ�سط�ش 

2021م، �إذ ورد كاالآتي:

�سالح بن عبداللـه بن �سالح الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنائن املعلقة العاملية �ش.م.م

يعلــــن �سالح بن عبد�للـه بن �سالح �لفار�سي ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركـــــة �جلنائن �ملعلقة 

�نتهاء  عـــن   ،1094552 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�سجلـة  �ش.م.م،  �لعاملية 

�أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

وال�سحيــح هو:

�سالح بن عبداللـه بن �سالح الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنائن املعلقة العاملية �ش.م.م

�ملعلقة  �جلنائن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفار�سي  �سالح  بن  عبد�للـه  بن  �سالح  يعلن 

التفاق  وفقا   ،1094552 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م،  �لعاملية 

�ل�سركاء �ملوؤرخ 2021/7/11م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92322069

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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علي بن حميد بن نا�صر الق�صابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة اخلليج الدولية �ش.م.م

يعلن علي بن حميد بن نا�شر الق�شابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة واحة اخلليج الدولية 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،3252531 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/6/15م، 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: 218 ر.ب: 612

 هاتف رقم: 99455737 

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�صفــي

اأحمد بن حمود بن حمد ال�صرجي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صقط لأنظمة التخزين �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حمود بن حمد ال�شرجي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط الأنظمة التخزين 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1103081 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/7/26م، 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:

ولية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 125 ر.ب: 131

 هاتف رقم: 99334065 

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�صفــي
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علي بن ح�صني بن علي العجمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الربادات الدولية �ش.م.م

يعلن علي بن ح�شني بن علي العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الربادات الدولية �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1673165 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

2021/9/15م، 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:

اخلوير - خلف بنك م�صقط - بناية �صما حفيت

�ش.ب: 338 ر.ب: 118

 هاتف رقم: 24484107 فاك�ش رقم: 23384726 

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�صفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرادن للتعمري �ش.م.م

يعلن علي بن ح�شني بن علي العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرادن للتعمري �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1178085 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

2021/7/29م، 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: 170 ر.ب: 102

 هاتف رقم: 99888176

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�صفــي
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عبداللـه بن �صامل بن خمي�ش ال�صواعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأ�صالة الفخمةللتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �شامل بن خمي�ش ال�شواعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االأ�شالة الفخمة 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1063855، 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: 391 ر.ب: 111

 هاتف رقم: 99353909 

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�صفــي

حمد بن را�صد بن خمي�ش الغيالين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صتقبل الذهبي للتجارة واملقاولت �ش.م.م

الذهبي  امل�شتقبل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغيالين  خمي�ش  بن  را�شد  بن  حمد  يعلن 

 ،1606859 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  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: 910 ر.ب: 131

 هاتف رقم: 99323237 

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�صفــي
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اأحمد بن �صعيد بن مرهون القري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحمد القري و�صريكه للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �شعيد بن مرهون القري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأحمد القري و�شريكه 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1221008، 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:

ولية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب: 489 ر.ب: 319

 هاتف رقم: 99198977 

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�صفــي

مبارك بن �صامل بن مبارك اآل فنة العرميي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة اأبو �صارة اآل فنة للتجارة واملقاولت - تو�صية

يعلن مبارك بن �شامل بن مبارك اآل فنة العرميي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو �شارة اآل 

فنة للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1032206، 

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:

 هاتف رقم: 99421042 

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�صفــي
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عمران بن �صليمان بن علي العي�صائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع م�صتقبل �صحار الع�صرية �ش.م.م

�شركة م�شاريع م�شتقبل  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العي�شائي  بن علي  �شليمان  بن  يعلن عمران 

 ،1185701 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الع�شرية  �شحار 

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:

ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 هاتف رقم: 94444766 

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�صفــي

رواح بن خلف بن خمي�ش الرواحي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلدمة املتطورة للتجارة �ش.م.م

يعلن رواح بن خلف بن خمي�ش الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلدمة املتطورة للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1267104، 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:

ولية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 1099 ر.ب: 130

 هاتف رقم: 94968336 

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�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

مكتب اأطل�س - حما�شبون قانونيون وا�شت�شاريون

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت اجلنة للتجارة �س.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بيت  يعلن مكتب �أطل�س - حما�شبون قانونيون و��شت�شاريون - 

وفقا   ،1023330 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م،  للتجارة  �جلنة 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/9/1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�شكة رقم: 3707 - مبنى رقم: 524 - �شقة رقم: 21 

�س.ب: 192 ر.ب: 112

 هاتف رقم: 24706500 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كحل للنفط والغاز �س.م.م

يعلن مكتب �أطل�س - حما�شبون قانونيون و��شت�شاريون -  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كحل 

للنفط و�لغاز �س.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1029٥٧8، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/2/2٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

روي - �شكة رقم:3707 - مبنى رقم:524 - �شقة رقم:21

�س.ب:192  ر.ب:112

 هاتف رقم:24707407 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

حممد بن عبداللـه بن �صعيد اجلابري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة حممد بن عبداللـه بن �صعيد اجلابري وولده للتجارة - تو�صية

يعلن حممد بن عبداللـه بن �شعيد اجلابري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن عبداللـه بن 

اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  �شعيد اجلابري وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،8054878

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

حمافظة الربميي

�ش.ب: 351 ر.ب: 512 

 هاتف رقم: 93328896 

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�صفــي

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البيتي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز الو�صيط الوطني - تو�صية

الو�شيط  مركز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البيتي  عبداللـه  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلن 

وللم�شفي   ،1735055 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - الوطني 

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: 1536 ر.ب: 111 

 هاتف رقم: 99465789 

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�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

جمعة بن حميد بن م�صلم الريامي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة حمد بن حمود بن �صيف البحري و�صركاه للتجارة - ت�صامنية

بن  بن حمود  �شركة حمد  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الريامي  م�شلم  بن  بن حميد  يعلن جمعة 

�شيف البحري و�شركاه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1361422

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

ولية نخل - حمافظة جنوب الباطنة

 هاتف رقم: 99046535 

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�صفــي

حبيب بن فا�صل بن �صليمان العجمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النوراء اجلديدة �ش.م.م

اجلديدة  النوراء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  �شليمان  بن  فا�شل  بن  حبيب  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1157667، 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:602 ر.ب: 116 

هاتف رقم: 93645550 

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�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوب ال�شرقية املتحدة �ش.م.م

يقــوم  �أنـه  و�لإد�رية  �ملالية  و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �لرباعي  مكتب  يعلن 

بت�شفـيــة �شركة جنوب �ل�شرقية �ملتحدة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

بالرقـم ١٠٥٩٩١٦, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

�ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٢٣  ر.ب:١٣٣ 

 هاتف رقم:٩٩٥٦٥٠٦٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرجان اخلليج لالإن�شاءات والتجارة �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لقت�شادية  و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �ملرهوبي  مكتب  يعلن 

�شركة �أرجان �خلليج لالإن�شاء�ت و�لتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

بالرقـم ١١٩١٨٤٨, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٥٤٦  ر.ب:١٢١ 

 هاتف رقم:٩٦٣١٤٢٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

خالد بن اإبراهيم بن كرم البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة الرمال احلارة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن خالد بن اإبراهيم بن كرم البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرمال احلارة للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠65٨٤٤، 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 �شنا�ص - حمافظة �شمال الباطنة 

 هاتف رقم: 97172708 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلاذبية خلدمات حقول النفط �ص.م.م

يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلاذبية خلدمات 

حقول النفط �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٧٤٤٢، وفقا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م، 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:

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم:28

�ص.ب:٤28  ر.ب:1٣1 

هاتف رقم:2٤٦٦٥٣٥٥  فاك�ص رقم:2٤٦٦٥٣٥0 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

مكتب كرو ماك والغزايل - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فجر للغازات �ش.م.م

يعلن مكتب كرو ماك و�لغز�يل - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فجر 

لتفاق  وفقا   ,١٠٨١٢٥٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للغاز�ت 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٢/٧م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

اخلوير - مبنى The office - الطابق اخلام�ش

�ش.ب:٩٧١  ر.ب:١٣١ 

 هاتف رقم:٢٤٠٣٦٣٠٠  فاك�ش رقم:٢٤٥٨٧٥٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

مكتب الروؤية - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة ن�شل اخلليج للتجارة)�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

�خلليج  ن�شل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�شبون   - �لروؤية  مكتب  يعلن 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  حرة(  منطقة  للتجارة)�شركة 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٧/١٢م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٣٢٢٠١١

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٥٤٠  ر.ب:١١٤ 

 هاتف رقم:٢٤٥٦٣٦٣٢ فاك�ش رقم:٢٤٥٦٣٥٨٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

�شركة مور �شتيفنز

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نات�ش للخدمات �ش.م.م

تعلن �شركة مور �شتيفنز �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة نات�ش للخدمات �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

�أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٣٩٤٣, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٦م, وللم�شفية 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

القرم - �شارع الولج - �شكة رقم:١٠١٣ - بناية رقم:١٠٢٢- 

الدور الرابع - مكتب رقم:٤١

�ش.ب:٩٣٣  ر.ب:١١٢ 

 هاتف رقم:٢٤٠٦١٠٠٠  فاك�ش رقم:٢٤٠٦١٠٩٩ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

�شيف بن �شامل بن �شيف احلو�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع اجليزة للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شيف بن �شامل بن �شيف �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ينابيع �جليزة للتجارة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣٢٥٠٣١٨, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٣٨٨٥٩٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�شليمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة م�شخور ال�شليمي و�شريكه للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن عبد�للـه بن مرزوق بن �جلهام �ل�شليمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شخور �ل�شليمي 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - و�ملقاولت  للتجارة  و�شريكه 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٨/٢٦م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٤٥٢٢٨٢

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٢٣٧  ر.ب:٦١٣

 هاتف رقم:٩٢١٧٢١٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املدينة الكربى الدولية �ش.م.م

�لكربى  �ملدينة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شليمي  بن �جلهام  بن مرزوق  يعلن عبد�للـه 

لتفاق  وفقا   ,١٠٩٦٥٠٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لدولية 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٣٢٢  ر.ب:٦٠٠

 هاتف رقم:٩٢١٧٢١٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

م�شلم بن حممد بن �شهيل م�شن

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العز ل�شما�شرة التاأمني �ش.م.م

�لتاأمني  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعز ل�شما�شرة  يعلن م�شلم بن حممد بن �شهيل م�شن 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٨١٦٨٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  �ل�شركـــــــة فـي  ٢٠٢١/٧/٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

عوقد - ولية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٣١٥  ر.ب:٢١١

 هاتف رقم:٩٩٤٩٦٣٣٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمان لل�شفر وال�شياحة �ش.م.م

و�ل�شياحة  لل�شفر  �أمان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �شهيل م�شن  يعلن م�شلم بن حممد بن 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٦٠٨٧٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  �ل�شركـــــــة فـي  ٢٠٢١/٧/٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

عوقد - ولية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٣١٥  ر.ب:٢١١

 هاتف رقم:٩٩٤٩٦٣٣٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاللة للخدمات النفطية واملقاولت �ش.م.م

يعلن م�شلم بن حممد بن �شهيل م�شن �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شاللة للخدمات �لنفطية 

١٠٦٩٠٣٦, وفقا لتفاق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  و�ملقاولت �ش.م.م, 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

عوقد - ولية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٣١٥  ر.ب:٢١١

 هاتف رقم:٩٩٤٩٦٣٣٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شعيد بن حماد بن �شهيل امل�شهلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خدمات الطباعة املتكاملة �ش.م.م

يعلن �شعيد بن حماد بن �شهيل �مل�شهلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خدمات �لطباعة �ملتكاملة 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٨٥٨٢٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٥٥٥٥٧٦٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

علي بن نا�شر بن حممد اليافعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يا�شر العي�شائي و�شركائه للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن نا�شر بن حممد �ليافعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة يا�شر �لعي�شائي و�شركائه 

لتفاق  وفقا   ,١٣٤٧٠٠٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٤٩٢١٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

علي بن حممد بن �شهيل املع�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناء اخلري ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

�ل�شاملة  �خلري  مناء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملع�شني  �شهيل  بن  حممد  بن  علي  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٧٨٩٠, وفقا لتفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/٣١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية طاقة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٩٦٩٩٩٠٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

حممود بن عبداللـه بن �شامل احلو�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريا�ش ال�شفاء للتجارة - ت�شامنية

�ل�شفاء  ريا�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلو�شني  �شامل  بن  عبد�للـه  بن  حممود  يعلن 

٣٣٠٢٢٦١, وللم�شفي  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٧٩٤١٣٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

لوؤي بن �شعود بن �شليمان الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ذعذاع م�شرية املتحدة - ت�شامنية

يعلن لوؤي بن �شعود بن �شليمان �لهنائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ذعذ�ع م�شرية �ملتحدة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٤٥٠٥٦, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٣٢١  ر.ب:٣١١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

طالب بن حمود بن خليفة الرا�شدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع طريق التوا�شل للتجارة �ش.م.م

يعلن طالب بن حمود بن خليفة �لر��شدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع طريق �لتو��شل 

لتفاق  وفقا   ,١٠٧١٠٣٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٣٥٥٥٦٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممد بن اإبراهيم بن مو�شى البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الأفكار الذهبية - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة د�ر �لأفكار �لذهبية -  �لبلو�شي  �إبر�هيم بن مو�شى  يعلن حممد بن 

تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٥٤٤٦٥, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٢٤٠٢٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

جمعة بن ر�شا بن جمعة اآل �شالح

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شالم للخدمات العامة �ش.م.م

يعلن جمعة بن ر�شا بن جمعة �آل �شالح �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شالم للخدمات �لعامة 

حــــــق  ١٣٤٨٩٤٥, وللم�شفي وحـده  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م, 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٥٢٣٤٤٦٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإبراهيم بن �شامل بن حممد امل�شعودي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفن التا�شع للتجارة �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن �شامل بن حممد �مل�شعودي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لفن �لتا�شع للتجارة 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٤٣٤٢٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  �ل�شركـــــــة فـي  ٢٠٢١/٨/٩م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

العذيبة ال�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٧١٦  ر.ب:١٢٢

هاتف رقم:٩٣٩٣١١٠٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

عفراء بنت هالل بن حمدان ال�شام�شية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم الفوعة للتجارة - تو�شية

�لفوعة  جنم  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنـها  �ل�شام�شية  حمد�ن  بن  هالل  بنت  عفر�ء  تعلن 

وللم�شفية   ,١٠٥٣٨١٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  تو�شية,   - للتجارة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة الربميي

�ش.ب:١١١  ر.ب:٥١٢

هاتف رقم:٩٤٤٣٦٦٨١ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمعة بلودان للتجارة - تو�شية

بلود�ن  �شمعة  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنـها  �ل�شام�شية  حمد�ن  بن  هالل  بنت  عفر�ء  تعلن 

وللم�شفية   ,١١٣٧٢٦٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

�مل�شفـــية فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة الربميي

�ش.ب:١١١  ر.ب:٥١٢

هاتف رقم:٩٤٤٣٦٦٨١ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

-217-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

ح�شن بن حممد بن نا�شر الرا�شبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املخابز املتحدة �ش.م.م

يعلن ح�شن بن حممد بن نا�شر �لر��شبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملخابز �ملتحدة �ش.م.م, 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٦٥٢٠, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٦٠٢  ر.ب:١١٦

هاتف رقم:٩٩٣٣٧٥٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عبداللـه بن �شعيد بن علي ال�شاعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شائم بحر العرب للتجارة - ت�شامنية

يعلن عبد�للـه بن �شعيد بن علي �ل�شاعدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شائم بحر �لعرب 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٣٢٤٩, وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية جعالن بني بوعلي - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ش.ب:٥٦  ر.ب:٤١٦

هاتف رقم:٩٣٣٣٢٥٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

جمعة بن �شامل بن م�شلم العرميي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لأىل �شور للتجارة - ت�شامنية

يعلن جمعة بن �شامل بن م�شلم �لعرميي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لأىل �شور للتجارة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٤٠٩٠٦٣٢, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ش.ب:٥٣٣  ر.ب:٤١١

هاتف رقم:٩٩٤٥٠٧٠٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

علي بن اإبراهيم بن علي البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي البلو�شي واأولده للتجارة - تو�شية

يعلن علي بن �إبر�هيم بن علي �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي �لبلو�شي و�أولده 

١٢٣٨٨٦١, وللم�شفي  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٤٠  ر.ب:٣٢٤

هاتف رقم:٩٥٦٦٧٧٠٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

عبداللـه بن خلفان بن حممد الندابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اأبو عبدالرحمن الندابي للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن عبد�للـه بن خلفان بن حممد �لند�بي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو عبد�لرحمن 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - و�ملقاولت  للتجارة  �لند�بي 

١١٢١٦٠٨, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �لآتـي:

 ولية ابراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم:٧١٧٥٣٩٠٣ - ٩٣٨٧٧١٥٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

معاذ بن يو�شف بن اإبراهيم ال�شرحني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الزمازم احلديثة للتجارة �ش.م.م

�لزمازم  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شرحني  �إبر�هيم  بن  يو�شف  بن  معاذ  يعلن 

وفقا   ,١١٦٤٨٨٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة  �حلديثة 

لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر,  �أمــام 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 اخلو�ش - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٧٦٨٤٦٥٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

-220-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

علي بن �شليمان بن رجب البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع الغالجي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن علي بن �شليمان بن رجب �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ربوع �لغالجي للتجارة 

و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٦٧٣٦, وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٢٤١٥٠٧٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة رمال طوي عدي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن علي بن �شليمان بن رجب �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمال طوي عدي للتجارة 

و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٠٦٨٤, وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٢٤١٥٠٧٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

حممود بن نا�شر بن �شيف الزيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج ال�شرقية املتميزة �ش.م.م

يعلن حممود بن نا�شر بن �شيف �لزيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبر�ج �ل�شرقية �ملتميزة 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٣٦٦٩١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  �ل�شركـــــــة فـي  ٢٠٢١/٩/٩م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٦٤٣٣٧٧٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

نا�شر بن �شامل بن نا�شر اجلعفري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نا�شر بن �شامل واأخيه للتجارة - ت�شامنية

يعلن نا�شر بن �شامل بن نا�شر �جلعفري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نا�شر بن �شامل و�أخيه 

٤٠١٨١٥٠, وللم�شفي  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

جعالن بنى بوعلي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم:٩٩٥٩٨١٧١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

حمد بن حميد بن حمد البهلويل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيف جعالن للتجارة - ت�شامنية

يعلن حمد بن حميد بن حمد �لبهلويل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شيف جعالن للتجارة - 

٤١٢٠٩٣٠, وفقا لتفاق �ل�شركاء  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

  ولية جعالن بنى بوح�شن - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم:٩٢١٤٨٠٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممد بن عبداللـه بن نا�شر اجلابري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواق التعاون �ش.م.م

�لتعاون  �أ�شو�ق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �جلابري  نا�شر  بن  عبد�للـه  بن  حممد  يعلن 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,٧٠٦٣٩٩٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٦٨٠  ر.ب:٥١١

هاتف رقم:٩٢٠٠٩٧٨٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

�شعيد بن خمي�ش بن علي الهندا�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عود اليا�شمني احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن �شعيد بن خمي�ش بن علي �لهند��شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عود �ليا�شمني �حلديثة 

للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٤٤٤٨, وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٣٨٨  ر.ب:٣١٦

هاتف رقم:٩٩٣٦٠٢٢٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حمود بن حمد بن عبداللـه الغيالين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غر�ش املدينة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

�ملدينة  غر�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لغيالين  عبد�للـه  بن  حمد  بن  حمود  يعلن 

 ,١٠١٤٢٤٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�ملقاولت  للتجارة 

�ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٣/٢١م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا 

فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٧١  ر.ب:٤١١

هاتف رقم:٩١١١٢٤٤٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

�شليمان بن خمي�ش بن �شعيد النوفلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شمة ذهب العاملية - ت�شامنية

يعلن �شليمان بن خمي�ش بن �شعيد �لنوفلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شمة ذهب �لعاملية - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٨٩٤٣١, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:١٧٣  ر.ب:٣١٤

هاتف رقم:٩٩٧٧٧٣٦٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممد بن اأحمد بن �شلطان ال�شحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاطئ الدارة للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن �أحمد بن �شلطان �ل�شحي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شاطئ �لد�رة للتجارة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٦٤٦٣, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:١٤٦  ر.ب:٨١١

هاتف رقم:٩٩٤٤٧٤٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

عبدالكرمي كاركا كارث

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شدر املتحدة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شدر �ملتحدة �ش.م.م, و�مل�شجلة  يعلن عبد�لكرمي كاركا كارث 

لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٨٩٦٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 

�لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٤٥٧٥٠٠١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

ع�شام بن خمي�ش بن حممد الفار�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األني املتحدة للمقاولت �ش.م.م

يعلن ع�شام بن خمي�ش بن حممد �لفار�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ألني �ملتحدة للمقاولت 

حــــــق  ١٢٣٦٤٥٦, وللم�شفي وحـده  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م, 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٣٤٧١  ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٨٨٩٩٠١٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اأحمد بن خلفان بن �شامل البحري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهرة بوفارديا �ش.م.م

يعلن �أحمد بن خلفان بن �شامل �لبحري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زهرة بوفارديا �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٣٣٧٧٥٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٥/٦م, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٨٥٨٨٨٨١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اأحمد بن مبارك بن م�شلم اجلابري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهند�شة اجلديدة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن مبارك بن م�شلم �جلابري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لهند�شة �جلديدة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٣٣٠٣,  وللم�شفي وحـده حــــــق 

فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٥٥  ر.ب:١٢٢

هاتف رقم:٩٩٢٠٠٧٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

م�شطفى بن نا�شر بن ربيع العربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ا�شراق املنارة املتميزة - ت�شامنية

يعلن م�شطفى بن نا�شر بن ربيع �لعربي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ��شر�ق �ملنارة �ملتميزة 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٠٢٥٠, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٨م,  وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

بركة املوز - ولية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٣٠  ر.ب:٦١٦

هاتف رقم:٩٦٧١٨٥٦٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

م�شعل بن حمود بن عبداللـه اأبو�شيبة

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خدمات غ�شيل الكلى الدولية �ش.م.م

يعلن م�شعل بن حمود بن عبد�للـه �أبو�شيبة �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خدمات غ�شيل �لكلى 

١٣٦٤٣٤٦, وفقا لتفاق  �لـتجاري بالرقـم  �أمانة �ل�شجل  �لدولية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٨/٢٩م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

اخلوير اجلنوبية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٢٧  ر.ب:١١٧

هاتف رقم:٩٢٤٤٤٦٤١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

�شعيد بن علي بن �شامل اجله�شمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة الأجماد للتجارة - تو�شية

�لأجماد  بو�بة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �جله�شمي  �شامل  بن  علي  بن  �شعيد  يعلن 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٣٠٠٧, وفقا لتفاق 

٢٠٢١/٨/٢٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٢١١٠٠٧٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اأحمد بن عبدالقادر بن �شري حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد عبدالقادر املتحدة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن عبد�لقادر بن �شري حممد �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أحمد عبد�لقادر 

�ملتحدة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٥٧٩٠, وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

العذيبة ال�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١١٦١  ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٢٦٦٤٦١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

خالد بن را�شد بن عبداللـه املغيزوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدولية للتطوير الهند�شي �ش.م.م

للتطوير  �لدولية  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملغيزوي  عبد�للـه  بن  ر��شد  بن  خالد  يعلن 

وللم�شفي   ,١١٥٩١٨١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �لهند�شي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:١٦٣٧  ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩٢٩٦٠٧٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شعيد بن نا�شر بن حمود البو�شعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شعيد بن نا�شر بن حمود البو�شعيدي وولده للتجارة - تو�شية

يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعيد بن نا�شر  �أنـه  �لبو�شعيدي  يعلن �شعيد بن نا�شر بن حمود 

�لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  �لبو�شعيدي وولده للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى  بن حمود 

بالرقـم ١٢٧٤٨٣٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣٤١٣٧٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

منذر بن �شعيد بن نا�شر اجله�شمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع النجوم العاملية �ش.م.م

يعلن منذر بن �شعيد بن نا�شر �جله�شمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�ئع �لنجوم �لعاملية 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٥٥٣٩, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٤٣٢  ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٥٢٩٧٢٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شعيد بن ح�شن بن �شامل املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو ملهم املعمري للتجارة - تو�شية

يعلن �شعيد بن ح�شن بن �شامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو ملهم �ملعمري للتجارة - 

تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٨٣٣٦, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٤٠  ر.ب:٣٢٧

هاتف رقم:٩٢١٢٥٠٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

نا�شر بن حممد بن �شامل الرا�شدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف �شبت للتجارة - تو�شية

يعلن نا�شر بن حممد بن �شامل �لر��شدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أرياف �شبت للتجارة - تو�شية, 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٨٥٠٥, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٦م, 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ش.ب:١٩٧  ر.ب:٤١٢

هاتف رقم:٧٢٢٦٩٤٦٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

هزاع بن مكتوم بن مطر العزيزي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العزيزي والعامري �ش.م.م

يعلن هز�ع بن مكتوم بن مطر �لعزيزي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعزيزي و�لعامري �ش.م.م, 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١٣٥٦١٧٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٨١٤٩٨٤١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

را�شد بن علي بن �شعيد احلامدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة را�شد و�شعيد اأبناء علي بن �شعيد احلامدي للتجارة - ت�شامنية

�أبناء علي بن  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ر��شد و�شعيد  يعلن ر��شد بن علي بن �شعيد �حلامدي 

�شعيد �حلامدي للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣١١٤٦١٩, 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٨٨٥٨٧٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عبداللـه بن �شعيد بن حممد احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل بابل للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

للتجارة  بابل  تالل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلجري  حممد  بن  �شعيد  بن  عبد�للـه  يعلن 

وللم�شفي   ,١١١٣٤٠٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - و�ملقاولت 

�مل�شفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب:١٥  ر.ب:٤٢١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

علي بن حمد بن �شلطان اجلحافـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف احلبي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن علي بن حمد بن �شلطان �جلحافـي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أرياف �حلبي للتجارة 

و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١٦٧٥٩, وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٦١٢٢٢٢٧ - ٩٦٣٨٨٧١١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

علي بن عامر بن حميد املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة �شمال م�شرية احلديثة �ش.م.م

م�شرية  �شمال  و�حة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  حميد  بن  عامر  بن  علي  يعلن 

�حلديثة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣١٣٦١, وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٠٥٠٣٢٣

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

خ�شيب بن حممد البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة زهور الوطية احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن خ�شيب بن حممد �لبادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زهور �لوطية �حلديثة للتجارة 

وللم�شفي   ,١١٢٧٣٩٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�ملقاولت 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٨٧  ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٩٠٠٢٧٧٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

زينة بنت علي بن �شنان العمريية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شمات احلبي للتجارة - ت�شامنية

�حلبي  ن�شمات  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنـها  �لعمريية  �شنان  بن  علي  بنت  زينة  تعلن 

وفقا   ,١١٥٤٧٩٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - للتجارة 

فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفية وحـدها  ٢٠١٨/٢/١٥م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق 

�لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

احلبي - ولية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٧٩٤٩٠١٦٦

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

ملياء بنت �شلطان بن عامر احلب�شية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ملياء وجناة للتجارة �ش.م.م

تعلن ملياء بنت �شلطان بن عامر �حلب�شية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة ملياء وجناة للتجارة 

١٠٤٦٨٤١, وللم�شفية وحـدها  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٥٠٩٩١١١

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية

زهرة بنت نا�شر بن �شلطان الربيعية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة اخلابورة املتحدة للتجارة - تو�شية

�ملتحدة  �شركة بهجة �خلابورة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنـها  �لربيعية  �شلطان  بن  نا�شر  بنت  تعلن زهرة 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٠١٣١, وللم�شفية وحـدها 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٩٣٢٢١٨١

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

حممد بن عامر بن �شعيد امل�شلحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط �شماء اخلالدية املتحدة - ت�شامنية

يعلن حممد بن عامر بن �شعيد �مل�شلحي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط �ل�شماء �خلالدية 

وللم�شفي   ,١٢٧٨٦٢٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  - ت�شامنية,  �ملتحدة 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٣٢٣٦٢٢٦

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

فهد بن حمد بن �شيف ال�شبحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع مناظر ال�شهباء �ش.�ش.و

يعلن فهد بن حمد بن �شيف �ل�شبحي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع مناظر �ل�شهباء 

�ل�شركاء  وفقا لتفاق   ,١١٢٠٧٧١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.�ش.و, 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  �ل�شركـــــــة فـي  ٢٠٢١/٧/٣م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٤٧٦  ر.ب:٦١١

هاتف رقم:٩٧٧٧٩٢٢٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اإبراهيم بن بخيت بن م�شلم الربعمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باعمر والربعمي لل�شناعة والتجارة �ش.م.م

و�لربعمي  باعمر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لربعمي  م�شلم  بن  بخيت  بن  �إبر�هيم  يعلن 

لل�شناعة و�لتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٤٦٢٠٧, وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٩٤٩٢٤٥٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

بدر بن �شيف بن �شعيد الغافري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوبار للتعمري �ش.م.م

�أوبار للتعمري �ش.م.م,  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن بدر بن �شيف بن �شعيد �لغافري 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٤٠٥٥٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٨/٢٥م, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٥٤٦  ر.ب:٣٢٠

هاتف رقم:٩٢٠٣٠٣٣٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

عبدالرحمن بن عبيد بن را�شد احل�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة عبدالرحمن بن عبيد بن را�شد احل�شني و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

بت�شفـيــة �شركة عبد�لرحمن بن  يقــوم  �أنـه  ر��شد �حل�شني  يعلن عبد�لرحمن بن عبيد بن 

عبيد بن ر��شد �حل�شني و�شريكه للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,٨٠٧٤٦٢٣ بالرقـم 

علــى  �ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٥٥٨  ر.ب:٥١٢

هاتف رقم:٩٦٧٣٨٣٥٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

جا�شم بن اأحمد بن را�شد الكعبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظبي الفى للتجارة واملقاولت �ش.م.م

للتجارة  �لفى  ظبي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكعبي  ر��شد  بن  �أحمد  بن  جا�شم  يعلن 

وللم�شفي   ,١٠٣٧٦٦٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�ملقاولت 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

وليةالربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٧٨٠٠٠٥٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

حممد بن مرهون احل�شيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرابط امل�شرق �ش.م.م

�ش.م.م,  �مل�شرق  �لر�بط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�شيني  مرهون  بن  حممد  يعلن 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٣٢٧٥٢٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٤/٢٨م, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية م�شقط - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٧٧٧٨٣٩٣

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

طالب بن جميل بن �شعيد اجلابري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع نور�ش العود للتجارة - ت�شامنية

يعلن طالب بن جميل بن �شعيد �جلابري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع نور�ش �لعود 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٨١٨٠, وفقا لتفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٨م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٠١٤٤٩١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

علي بن نا�شر بن علي العثماين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رموز بهالء �ش.م.م

�ش.م.م,  بهالء  رموز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعثماين  علي  بن  نا�شر  بن  علي  يعلن 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٦٠١٣٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٤/١٦م, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٢٤  ر.ب:٦١٢

هاتف رقم:٩٢٩٠٧٧٨٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممود بن جعفر بن حممد العجمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهام الحتاد للتجارة �ش.م.م

يعلن حممود بن جعفر بن حممد �لعجمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهام �لحتاد للتجارة 

�ل�شركاء  ١١٦٣٧٧٠, وفقا لتفاق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:١٢١  ر.ب:١٢٤

هاتف رقم:٩٩٤٢٧٩١٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

ربيع بن ثاين بن مربوك املاردي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن ثاين اجلعفري للتجارة �ش.م.م

�جلعفري  ثاين  �بن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملاردي  مربوك  بن  ثاين  بن  ربيع  يعلن 

لتفاق  وفقا   ,١٠٠٢٩٩٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٦/١٨م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية م�شرية - حمافظة جنوب ال�شرقية 

�ش.ب:٧٥  ر.ب:٤١٤

هاتف رقم:٩٩٨٤٩٦٣١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممد بن مبخوت بن هادي احلر�شو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال خميزنة للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن مبخوت بن هادي �حلر�شو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال خميزنة 

للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٥١١٠, وفقا لتفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٦م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية هيماء - حمافظة الو�شطى

هاتف رقم:٩٢٤١١١٤٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

�شامل بن �شلطان بن �شامل املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعمري والعجمي للم�شاريع التجارية �ش.م.م

يعلن �شامل بن �شلطان بن �شامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملعمري و�لعجمي للم�شاريع 

�لتجارية �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦١٠١٢, وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٧١٧١١٧١٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اأحمد بن حمد بن ها�شم الفكري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شي ما�شرت املالحية �ش.م.م

�ملالحية  �شي ما�شرت  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفكري  �أحمد بن حمد بن ها�شم  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٢٣١٢, وللم�شفي وحـده حــــــق 

فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

هاتف رقم:٩٨٠٨٢١٠٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اأ�شعد بن �شعيد بن نا�شر املعويل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور القمر �ش.م.م

يعلن �أ�شعد بن �شعيد بن نا�شر �ملعويل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نور �لقمر �ش.م.م, و�مل�شجلة 

٢٠٢١/٨/٢٥م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٣٤٥٧٢٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١١٥  ر.ب:١٢١

هاتف رقم:٩٩٢١٨٥٧٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اأحمد بن �شعيد بن مرهون القري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة مزايا الباطنة املتميزة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

�ملتميزة  �لباطنة  مز�يا  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لقري  بن مرهون  �شعيد  بن  �أحمد  يعلن 

 ,١١١٧٤١٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - و�ملقاولت  للتجارة 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٤٨٩  ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٩١٩٨٩٧٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

عبداللـه بن عامر بن حممد ال�شواعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الب�شار و�شركاه �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن عامر بن حممد �ل�شو�عي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لب�شار و�شركاه �ش.م.م, 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١٠٤٦٠٣٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٨٠٤  ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٩٣٢٨٧٦٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شالح بن من�شور بن �شيف ال�شرجي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع القرية الزاهرة - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لقرية �لز�هرة -  يعلن �شالح بن من�شور بن �شيف �ل�شرجي 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٠٣١٦, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٩٧٦٧١٦٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

حممد بن عامر بن حممد احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع حممد وولده للتجارة - تو�شية

يعلن حممد بن عامر بن حممد �حلجري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع حممد وولده 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٢٩٥٩, وللم�شفي وحـده 

فـــي  �مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�شفـيـــة  �ل�شركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم:٩٢٣٢٢٠٩٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شيف بن �شعيد بن �شامل العي�شائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شيف العي�شائي وعبداللـه املقبايل للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

�لعي�شائي  �شيف  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعي�شائي  �شامل  بن  �شعيد  بن  �شيف  يعلن 

وعبد�للـه �ملقبايل للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

بالرقـم ١١٥٣٤١٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٢٣٦  ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٧٢٠٨٤٨٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

�شليمان بن �شعيد بن حممد املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيح الهمبار للتجارة - تو�شية

 - للتجارة  �لهمبار  �شيح  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملقبايل  �شعيد بن حممد  �شليمان بن  يعلن 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  ١٠٦٣٣٧٩, وفقا لتفاق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  تو�شية, 

وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٦/٢١م, 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٣٧  ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٤٥٩٩٨٨٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

�شلطان بن �شليم بن حمد اجلحافـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ك�شارة جمان العاملية �ش.م.م

يعلن �شلطان بن �شليم بن حمد �جلحافـي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ك�شارة جمان �لعاملية 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٣٥٥٥, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٠/١١/٩م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

ولية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم:٩٢٢٢٦٦٦١

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

�شعيد بن علي بن نفل امل�شهلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهوف للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن علي بن نفل �مل�شهلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لهوف للتجارة و�ملقاولت - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢٠٢٤٧٧٢, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٩٦٦٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة الدقم لعرب البحار للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن �شعيد بن علي بن نفل �مل�شهلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لدقم لعرب �لبحار للتجارة 

و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٢٢٣٠, وفقا لتفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٩٦٦٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العربية لتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلن �شعيد بن علي بن نفل �مل�شهلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �ل�شركة �لعربية لتقنية �ملعلومات 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٥٨٧٤٤٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٩٦٦٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظفار للخدمات الطريان �ش.م.م

يعلن �شعيد بن علي بن نفل �مل�شهلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ظفار للخدمات �لطري�ن 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٤٨٧٢٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٢م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٩٦٦٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اإبراهيم بن بخيت بن م�شلم الربعمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة ال�شراع للخدمات املالحية والتجارة - ت�شامنية

يعلن �إبر�هيم بن بخيت بن م�شلم �لربعمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شر�ع للخدمات  �ملالحية 

وفقا لتفاق   ,٢١٢٣٣٠٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - و�لتجارة 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٨/٣٠م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�ل�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٢٤٥٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باعمر والربعمي لل�شناعة والتجارة �ش.م.م

و�لربعمي  باعمر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لربعمي  م�شلم  بن  بخيت  بن  �إبر�هيم  يعلن 

وفقا   ,٢١٤٦٢٠٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�لتجارة  لل�شناعة 

٢٠٢١/٨/٣٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٢٤٥٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

حممد بن �شامل بن عبداللـه امل�شيخي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حدبني للمنتجات البحرية - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حدبني للمنتجات  يعلن حممد بن �شامل بن عبد�للـه �مل�شيخي 

�لبحرية - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٤٨٧٢٢, وفقا لتفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٩م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٢١١٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عبداللـه بن �شامل بن حممد امل�شيخي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ليالينا الوطنية للتجارة �ش.م.م

�لوطنية  ليالينا  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �مل�شيخي  �شامل بن حممد  بن  يعلن عبد�للـه 

لتفاق  وفقا   ,١٢٣٢٤٢٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  للتجارة 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٨/٩م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية طاقة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٦٩٩٥٠٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

مرداد بن �شبعان بن �شعبني بيت عون

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء �شبعان بن عون للتجارة - تو�شية

يعلن مرد�د بن �شبعان بن �شعبني بيت عون �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبناء �شبعان بن عون 

للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢٠٢٧٦٠٧, وفقا لتفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٤م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٥٩١٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

علوي بن اأحمد بن علي باعمر

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شطورة ظفار العاملية �ش.م.م

�لعاملية  ظفار  �أ�شطورة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  باعمر  علي  بن  �أحمد  بن  علوي  يعلن 

�ل�شركاء  ١٢٨٨١٢٧, وفقا لتفاق  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م, 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٩٦١١١٦

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اأحمد بن عقيل بن عمر باعمر

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شماك اجلنوبية �ش.م.م

يعلن �أحمد بن عقيل بن عمر باعمر �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شماك �جلنوبية �ش.م.م, 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٨٦٢٩٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٦م, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٧٥٢٧٢٧

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

مكتب العا�شمة لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآ�شيا ال�شاملة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن مكتب �لعا�شمة لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �آ�شيا �ل�شاملة للتجارة 

و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٩٩٥٨٠, وفقا لتفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٤/١٤م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٢٩  ر.ب:٢١١

هاتف رقم:٩٢٤٦٦٠٢٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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مكتب ال�شرق الأو�شط لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نود للمقاولت �ش.م.م

يعلن مكتب �ل�شرق �لأو�شط لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نود للمقاولت 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٧٠٩٢, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٢٠  ر.ب:١٠٣

هاتف رقم:٢٤٢٢٢٤٣٤ - ٩٧١٣٩٤٧٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

نور بنت علوي بن عبداللـه باعمر

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابتهاج اخلليج الدولية للتجارة - ت�شامنية

تعلن نور بنت علوي بن عبد�للـه باعمر �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �بتهاج �خلليج �لدولية 

وفقا   ,١٢٧٣٢٣٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,    - للتجارة  

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢١/٩/٦م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق 

�لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٨٨٨٦٤

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

علي بن �شيف بن �شعيد املالكي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيور العقدة للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن �شيف بن �شعيد �ملالكي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طيور �لعقدة للتجارة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٨٤٥٠, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٤م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٩٥  ر.ب:٣٢٠

 هاتف رقم:٩٩٤٤٤٥٩٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

حممد بن �شعيد بن حممد الكثريي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شليم بن �شعيد بن �شامل ال�شيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن �شعيد بن حممد �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شليم بن �شعيد 

بن �شامل �ل�شيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١١٢٢٨٠٩ بالرقـم 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٦٦٦٦٥٣٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأعماق �شافان احلديثة - ت�شامنية

يعلن حممد بن �شعيد بن حممد �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �أعماق �شافان 

�حلديثة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٧٥٢٨, وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٦٦٦٦٥٣٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع حيل بني كثري املميزة �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعيد بن حممد �لكثريي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع حيل بني 

كثري �ملميزة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٤١٢٤,  وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٣١٩  ر.ب:٥١٩

 هاتف رقم:٩٦٦٦٦٥٣٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

اأحمد بن �شعيد بن مبارك العتيقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العفيه للطاقة اخل�شراء - تو�شية

للطاقة  �لعفيه  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعتيقي  مبارك  بن  �شعيد  بن  �أحمد  يعلن 

�خل�شر�ء - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٧٧١٠, وفقا لتفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٧م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

ولية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

 هاتف رقم:٩٧٣٦٧٩٢٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

اأحمد بن فريحممد بن خريحممد الزدجايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شا�ش اخلري  �ش.م.م

يعلن �أحمد بن فريحممد بن خريحممد �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شا�ش �خلري 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤١٩٠٠, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:٣٣٤  ر.ب:١١٩

هاتف رقم:٩٩٤٢٩٠٥٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

-257-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٨(

مو�شى بن باقر بن ح�شني املو�شوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القيمة املتكاملة �ش.م.م

�ملتكاملة  �لقيمة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملو�شوي  ح�شني  بن  باقر  بن  مو�شى  يعلن 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٨٢٧٧٦,  وللم�شفي وحـده حــــــق 

فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

حماقظة م�شقط

�ش.ب:٤٧٧  ر.ب:١١٦

هاتف رقم:٩٩٦١٢٢٣٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاملة للغو�ش �ش.م.م

يعلن �ملكتب �لإقليمي - حما�شبون قانونيون -  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شاملة للغو�ش 

�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٤٧٦٤٩,  وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

اخلوير - خلف بنك م�شقط - بناية �شماء حفيت - الطابق الأر�شي

�ش.ب:٣٣٨  ر.ب:١١٨

هاتف رقم:٢٤٤٨٤١٠٧ فاك�ش رقم : ٢٤٤٨٤٧٢٦

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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مكتب م�سقط للمحا�سبة

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن الإجناز ال�ساملة �ش.م.م

�ش.م.م،  ال�شاملة  الإجناز  ركن  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلـن 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٣٢404٢8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للمجوهرات الدولية �ش.م.م

الدولية  للمجوهرات  ال�شرين  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1111٥٣8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خدمات ال�سرين التقنية �ش.م.م

يعلـن مكتب م�شقط للمحا�شبة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع خدمات ال�شرين التقنية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،18110٣٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهد م�سقط احلديثة �ش.م.م

�ش.م.م،  احلديثة  م�شقط  �شهد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلـن 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1114٦1٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعود ويا�سر للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

م�شعود ويا�شر للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٧8٧٦08، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأم�سار الدولية �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي 

ل�شركــــة الأم�شار الدولية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٢٢184٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة �سحار للمنتجات النفطية �ش.م.م

للمنتجات  بوابة �شحار  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  لتدقيق احل�شابات  النجاح  يعلـن مكتب 

انتهاء  عـــن   ،1٣٢0٧٧0 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  النفطية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�سركة اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة العراقي للتجارة - ت�سامنية

تعلـن �شركة اخلليج الدولية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة درة 

 ،1٦٦4٣٣٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة - ت�شامنية،  العراقي 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
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خالد بن حممد بن �ساعد ال�سيابي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج ال�سرق للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  ال�شرق  ل�شركــــة مروج  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  ال�شيابي  �شاعد  بن  بن حممد  خالد  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،10٢٦٦0٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

علي بن عبا�ش بن درحممد البلو�سي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقهى الزمزم �ش.م.م

يعلـن علي بن عبا�ش بن درحممد البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مقهى الزمزم �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،18084٢٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

حمود بن �سعيد بن حماد الرا�سدي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حمود بن �سعيد بن حماد الرا�سدي للتجارة - تو�سية

يعلـن حمود بن �شعيد بن حماد الرا�شدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حمود بن �شعيد بن حماد 

الرا�شدي للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 80٦٥٧48، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

الأزهر بن بدر بن حممد الأغربي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش الروؤية للمقاولت - ت�سامنية

يعلـن الأزهر بن بدر بن حممد الأغربي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأ�شا�ش الروؤية للمقاولت - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٢1٩1٢٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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جمال بن �سامل بن حمد البو�سعيدي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكواكب املتميزة احلديثة �ش.م.م

يعلـن جمال بن �شامل بن حمد البو�شعيدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع الكواكب املتميزة 

احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 108141٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

هاين بن �سعيد بن �سليمان الوردي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�ساريع �سموخ ال�سرق الأو�سط الوطنية - ت�سامنية

يعلـن هاين بن �شعيد بن �شليمان الوردي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع �شموخ ال�شرق 

الأو�شط الوطنية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٢48٧٥٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

هنادي بنت دعن بن فرج بيت مبارك

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�ش الف�سية للتجارة - تو�سية

تعلـن هنادي بنت دعن بن فرج بيت مبارك ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة هم�ش الف�شية 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٢٦٦٧٥1، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية

�سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلب الأ�سد املتميزة �ش.م.م

يعلـن �شليمان بن �شعيد بن حارب احلو�شني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة قلب الأ�شد املتميزة �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال  اأعــمال  انتهاء  11٥٦0٥٢، عـــن  بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�سالح بن �سامل بن نا�سر اخلنجري

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل املا�سية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شالح بن �شامل بن نا�شر اخلنجري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة التوا�شل املا�شية للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 108٧٣44، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن حمود الوهيبي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج العامرات للتجارة �ش.م.م

للتجارة  العامرات  اأمواج  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الوهيبي  حمود  بن  �شعيد  بن  خالد  يعلـن 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 10٥4٣٩0، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإ�سماعيل بن حممد بن عبدالعزيز البلو�سي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكهرمان الزاهي - تو�سية

م�شاريع  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتــه  البلو�شي  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  اإ�شماعيل  يعلـن 

 ،11٣٥٢1٧ الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  الكهرمان الزاهي - تو�شية، وامل�شجلـة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة خالد بن مرهون بن حميد ال�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 

بن  مرهون  بن  خالد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتــه  احل�شابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلـن 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  ال�شعيدي  حميد 

بالرقـــم 104٩٦08، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتخ�س�سة للتخلي�ش اجلمركي - تو�سية

يعلـن مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي لل�شركــــة املتخ�ش�شة 

للتخلي�ش اجلمركي - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 10٩18٩٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هالة املتحدة �ش.م.م

اأبــو هالة  ل�شركــــة  امل�شفــــي  - ب�شفـتـــــه  للتدقيق - حما�شبون قانونيون  �شاه  يعلـن مكتب 

انتهاء  عـــن   ،11٥٧٩٧4 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد الدولية لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة وليد الدولية لال�شتثمار 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1180٩٣٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية خلدمات ال�ستثمار �ش.و.و

خلدمات  الدولية  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  لتدقيق  الرباعي  مكتب  يعلـن 

ال�شتثمار �ش.و.و، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 108٧٣٥٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

-264-



اجلريدة الر�سمية العدد )1408(

عبدالرحمن بن �سامل بن حمود احلجري

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان العالء للتجارة واملقاولت  - ت�سامنية

يعلـن عبدالرحمن بن �شامل بن حمود احلجري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة كثبان العالء 

للتجارة واملقاولت  - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 11٢٣80٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اأحمد بن �سامل بن علي البادي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار ماأرب للتجارة واملقاولت  - ت�سامنية

للتجارة  ماأرب  اأنوار  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البادي  علي  بن  �شامل  بن  اأحمد  يعلـن 

عـــن   ،10٣٩٥40 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

حممد بن جمعة بن حميد الغافري

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جداول امللدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن جمعة بن حميد الغافري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جداول امللدة للتجارة 

عـــن   ،10٥٦4٥٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن حممد ال�سموم

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباهج ال�سويق احلديثة - ت�سامنية

ال�شويق  مباهج  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  ال�شموم  حممد  بن  عبداللـه  بن  علي  يعلـن 

عـــن   ،11٣٦0٧1 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - احلديثة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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علي بن عبداللـه بن ها�سم الها�سمي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الها�سمي والفار�سي للتجارة واملقاولت  - ت�سامنية

يعلـن علي بن عبداللـه بن ها�شم الها�شمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الها�شمي والفار�شي 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 104٩0٥8، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

�سامل بن را�سد بن �سلطان اجللنداين

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار اجلنان للتجارة �ش.م.م

اجلنان  اأنهار  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  اجللنداين  �شلطان  بن  را�شد  بن  �شامل  يعلـن 

انتهاء  عـــن   ،1٢٣٢٦٢8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الفن الربونزي �ش.م.م

امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  القت�شادية  وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الربونزي  الفن  بيت  ل�شركــــة 

1٢٦0٢٧0، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب كرو ماك والغزايل - حما�سبون قانونيون

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مولتيبلك�ش )عمان( �ش.م.م

يعلـن مكتب كرو ماك والغزايل - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

مولتيبلك�ش )عمان( �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 10٩٥٧0٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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را�سد بن حممد بن حميد الوائلي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مناهل اجلبية - ت�سامنية

يعلـن را�شد بن حممد بن حميد الوائلي ب�شفـتــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع مناهل اجلبية - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 11٧80٧1، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز �سحار لتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلـن جا�شم بن حممد بن �شامل العمبوري ب�شفـتــه امل�شفــــي ل�شركــــة كنوز �شحار لتقنية 

املعلومات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٣1٦٢0٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن �سهاب ال�سيزاوي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأحمد بن حممد ال�سيزاوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

حممد  بن  اأحمد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتــه  ال�شيزاوي  �شهاب  بن  حممد  بن  اأحمد  يعلـن 

ال�شيزاوي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

110٣018، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب المتياز لتدقيق احل�سابات

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل الديل - تو�سية

يعلـن مكتب المتياز لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفــــي ل�شركــــة دليل الديل - تو�شية ، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1٢441٩8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

 اإعــــــــــالن

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

الدولية  �صابر  مل�ؤ�ص�صة  امل�صفــــي  ب�صفـتــه  احل�صابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�ص�اء  مكتب  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1243477 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�صركة.

امل�سفــي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة املثمرة لالأعمال �ش.م.م

يعلـن مكتب اأ�ص�اء الباطنة لتدقيق احل�صابات ب�صفـتــه امل�صفــــي ل�صركــــة النه�صة املثمرة 

للأعمال �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1299632، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�صركة.

امل�سفــي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  كفاء  ل�صركة  امل�صفــــي  ب�صفـتــه  احل�صابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�ص�اء  مكتب  يعلـن 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1006225، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�صركة.

امل�سفــي

�سلطان بن حممد بن علي الكلباين 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأحمد بن �سليمان بن عبداللـه اجلابري و�سريكه - ت�سامنية

يعلـن �صلطان بن حممد بن علي الكلباين ب�صفـتــه امل�صفــــي ل�صركــــة اأحمد بن �صليمان بن 

عبداللـه اجلابري و�صريكه - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

3243052، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�صركة.

امل�سفــي
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