
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1422(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                                             وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

من  ن�سبـــة  با�ستقطــاع   2021/12/23 فـي  �ســادر    2021/205 رقــــــــــــم  وزاري  قــــــــــرار 

اأو ال�سركة املخ�س�سة لربامج  ميزانية امل�ؤ�س�سة 

امل�س�ؤوليــة االجتماعيــة ل�سالــح الهيئة العمانية 

للأعمال اخلريية.

              جهـــاز ال�سرائــب

قــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2021/339   �سادر فـي 2021/12/16 بتحديـد ر�سـ�م اإ�ســدار 

ترخي�ص اإقامة امل�ست�دع ال�سريبي.

                                                    املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية

قـــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/43    �سادر فـي 2021/12/15 بتعديل بع�ص اأحكـام الئحة 

التدريـــب فـي املجلـــ�ص العمانـــي للخت�سا�سات 

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

اإعلن ب�ساأن ت�سجيل مناذج �سناعية. 

االإعـــلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة.

اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بالرتخي�ص باالنتفاع. 

اإعـلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بانتقال ملكيتها.

اإعلن ب�ساأن جتديد مدة حماية علمات جتارية م�سجلة.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عفار العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرن العلم خلدمات النفط والغاز �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما االأفق املميزة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد �سحم للتجارة واملقاوالت �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ؤ�س�سة اأب� زخرف للتجارة �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص العقدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سه�ل الليتاق للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأب� ريناد ال�سنيدي للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف غ�يلة للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللكية للمقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة الدهاريز للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد الريف الذهبي - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�ادر اخلري للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاو الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكناري املتكاملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حممد للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة الياق�ت ال�طنية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأيام زمان ال�طنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حم�د بن حممد الهديفي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح العز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو املنذر املحروقي للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدقم خلدمات اال�ضتثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع الهند الهند�ضية والتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة باب الربكة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رال للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز امل�ضاوي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع ديار ال�ضعادة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع النجم املميز للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضرق غرب اآ�ضيا ملواد البناء �ش.م.م

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ما�ضة الباطنة احلديثة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة قوافل ال�ضالم الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعيد بن حممد بن رجب ال�ضنفري و�ضريكه 

للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الكثريي واحلباري العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روابي زيك ال�ضاملة للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روابي ال�ضان املتحدة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعيــد بن اأ�ضلــم اأحمــد ال�ضحــري و�ضريكـــه 

للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضجار �ضتال للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضارف القابل للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مالمح العرب املميزة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضهول الروابي للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضحراء مغ�ضر اجلنوبية - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضيانة الدقيقة لالإلكرتونيات - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأوالد الذهلي للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة وادي جنفني للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ميالد املجد للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سة العباقرة للتجارة �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد اخلليج الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بح�ر الغبرياء للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الليل احلديثة للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سمال احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأب� عارف الكندي للتجارة �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن حميل بن حمدان املريخي واأوالده 

للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة همايل م�سندم للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآمال ال�ردية املتميزة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متجر التحف �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�س�ار املنامة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاز للتط�ير العقاري �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ابة ال�سلم الذهبية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط ال�سعيد املتميزة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة العامرات احلديثة �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحار ال�طنية للإعمار �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإن�ساء العايل للتميز - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمانة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأب� اإبراهيم اجلابري للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء امل�ستقبل الرائدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت االأخ�سر للمقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظلل احليل للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وماهر اأبناء عبداللـه بن �سامل املعمري 

للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط اخل�سراء العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جداول ال�س�ادي للتجارة �ص.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفار�سي واملالكي للمقاوالت وال�سيانة العامة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد قفيفة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمــة للخدمـــات الكهربائيـــة وامليكانيكيـــة 

والفنية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الربكة الذهبية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جن�م ال�سفيح للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سراقة ال�سارقة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ستال للديك�ر �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الث�ب االأ�سيل للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كن�ز جمز للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�ساور الع�سرية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سري �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع التعاون امل�سرتك للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد املحريزي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جعلن اجلديدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الليل الف�سي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق للتجهيزات والتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارق م�سقط الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سرعة الدولية )�سركة منطقة حرة( �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدف العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف للأعمال التجارية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة االأملا�ص الكربى �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنانني العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفخر ل�سيانة االأجهزة الكهربائية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال اخل�سراء املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأعمال املتقدمة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دو�سيل للخدمات البيئية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني البداية ال�طنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حمد بن مزه�د الزرعي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنت الذهبية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحجبة للعبايات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلامدي املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الي�سر للتعمري - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي احل�ا�سنة احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيارات ال�احة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سام وو�سام الع�سف�ر للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�سبة ال�احة احلديثة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدراء للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدائمة للم�ساريع الربونزية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع��سي الدولية �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنيات وحل�ل املزن �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريامي الذهبية احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سياحة امل�ستدامة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع ال�سرق للخدمات التجارية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح الباطنة ال�اعدة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �س�اطي كتم للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزاحمي للأملني�م - ت�سامنية.

املتحــــدة للتجــــارة  االأو�ســـط  ال�ســــرق  الت�سفـية ل�سركة خـــط  اأعمال  اإعلن عن بدء 

واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ياق�ت اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سط�ل للخدمات الل�ج�ستية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ل�ازم العاملية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجل�بة الف�سية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب املخرتع للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجل�بة الذهبية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سبح و�سعيد اأبناء �سليم بن �سامل الكلباين 

للتجارة - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك م�سندم �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جن�ب الغبي للتجارة واملقاوالت - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حل�ل ال�سلمة ال�ساملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطفل الفريد الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج الهمبار للم�ساريع املتكاملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعبري لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة املتجددة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن را�سد اليعق�بي و�سريكه - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الق��ص �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حل�ل الع�س�ية عرب االإنرتنت �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد �سعيد �سباب للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بر �سربثات - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة علي �سليمان و�سركاه الطبية �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد و�سيف املعمري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفرة الف�سية للم�ساريع �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساكن للأعمال ال�ساملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ابة اخل�سراء املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سامي بدية احلديثة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأب� عبداللـه و�سريكه للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ل�ؤل�ؤة م�سقط املتحدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي ال�سرق ال�طنية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان احلمراء ال�طنية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناعة احلديثة للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأقدام العالية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الق�سف للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز لل�ساعات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبال للتنمية واال�ستثمار �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساع ال�طنية - ت��سية. 
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقاف الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفردو�ص املتكاملة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ستثمار واالأعمال التجارية - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنارة الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالكرو ال�سرق االأو�سط �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جدائل اليا�سمني للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل �سنك االأهلية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ويحيى للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ص الروؤية للمقاوالت - ت�سامنية.

للتجـــــارة  الرا�ســـــدي  ومبــــــارك  حممـــد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعلن 

واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربونز ال�طنية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق االأول �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف اخلليج الع�سرية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأن�ار جمان املميزة للتجارة واملقاوالت - ت��سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط �سمائل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج املنطقة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�دة �سللة ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - 

ت�سامنية. 

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم املعايل للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طرفيت املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي �سحم للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر املدينة اجلديدة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد املميزة للخدمات �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرك املحرتف احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جتارة ال�سم�ص للهدايا �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة البدوي للخدمات التجارية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال��سيم العاملية احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ارد اخل�سدة احلديثة للتجارة - ت��سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي العذيبة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العليان وال�سنفري للتجارة �ص.م.م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

رقــم 2021/205

با�ستقطاع ن�سبة من ميزانية امل�ؤ�س�سة اأو ال�سركة املخ�س�سة

 لربامج امل�س�ؤولية االجتماعية ل�سالح الهيئة العمانية للأعمال اخلريية 

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االأولــــى

يجب على املوؤ�س�سات وال�سركات ا�ستقطاع ن�سبة ال تقل عن )20%( ع�سرين فـي املائة من ميزانيتها 

املخ�س�سة لربامج امل�سوؤولية االجتماعية ل�سالح الهيئة العمانية للأعمال اخلريية.

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي: 18 من جمادى االأولى 1443هـ 

امل�افـــــق: 23 من ديـــ�سمـبـــــــــــر 2021م

 قـيـ�س بن مـحمـد بن مـ��سـى الي��سـف

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

جهـــاز ال�ضرائــب

قـــرار 

رقــم 2021/339

بتحديد ر�ضوم اإ�ضدار ترخي�ص اإقامة امل�ضتودع ال�ضريبي

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/23،

واإىل نظام جهاز ال�سرائب واعتماد هيكله التنظيمي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/42،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادرة بالقرار رقم 2020/51،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حتــدد ر�ســوم اإ�ســدار ترخيــ�ص اإقامــة امل�ستــودع ال�سريبي اأو جتديده ح�سب قيمة ال�سمــان 

امل�سرفـي الذي يقدمه طالب الرتخي�ص قبل البت فـي طلب الرتخي�ص اأو جتديده، وفقا 

للجدول االآتي:

قيمة ال�ضمان امل�ضرفـي بالريال العماين 
الر�ضــم 

بالريال العماين 

)500( خم�سمائةاأقل من )50.000( خم�سني األفا 

)1.000( األف من )50.000( خم�سني األفا اإىل )100.000( مائة األف 

)2.000( األفانمن )100.001( مائة األف وريال عماين واحد اإىل )500.000( خم�سمائة األف 

)3.000( ثالثة اآالف )500.001( خم�سمائة األف وريال عماين واحد اإىل )1.000.000( مليون 

)5.000( خم�سة اآالف اأكرث من)1.000.000( مليون 

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�ضـدر فـي: 11 / 5 /1443هـ

املـوافــــق: 16 / 12 /2021م

 �ضعـود بن نا�ضر بن را�ضد ال�ضكيلي 

 رئـــيــــــــــــــــ�ص جــهـــــــــــــــــاز ال�ســــــرائــــــــــــــــب 

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية
قــــــــرار 

رقــم 2021/43
بتعديل بع�س اأحكام الئحة 

التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

ا�ستنادا اإىل نظام املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/31،

واإىل الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية ال�سادرة بالقرار رقم 2019/13،

واإىل موافقة جمل�س اأمناء املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية،

وبناء عـلى مـا تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ت�ستبــدل بن�ســو�س املــواد )25(، و)41(، والبنــد )1( مــن املادة )49(، مــن الئحــة التدريــب 

فـي املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية امل�سار اإليها، الن�سو�س االآتية:

املــادة )25(

"يكون نقل املتدرب فـي برامج االخت�سا�س والزمالة من م�ستوى تدريبي اإىل امل�ستوى 

الذي يليه، بعد اجتيــازه عنا�سر التقييــم لذلك امل�ستــوى، وفقا لل�سيا�سات واالإجراءات 

املعمول بها فـي املجل�س".

املــادة )41(

" تكون امتحانات املجل�س على النحو االآتي:

امتحان اجلزء االأول ل�سهادة االخت�سا�س: اأ  - 

1 - يعد اجتياز هذا االمتحان �سرطا اأ�سا�سيا الإكمال التدريب، كما يعد جزءا من �سهادة 

االخت�سا�س التي مينحها املجل�س.

2 - تكون �سيغة االمتحان حتريرية فقط.

3 - يخ�ســع املتــــدرب لهــذا االمتحــــان خــالل العــام االأكادميــي الثــانــي اأو الثــالــث 

وفقا ملا يقرره املتدرب.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

4 - حتدد درجة النجاح لهذا االمتحان بح�سب املعايري واالأ�س�س التي ي�سعها املجل�س، 

وال ينقل املتدرب من امل�ستوى الثالث اإىل امل�ستوى الرابع اإال اإذا اجتاز امتحان 

اجلزء االأول ل�سهادة االخت�سا�س.

5 - يجوز للجنة التعليمية اال�ستعانة بامتحان بديل فـي حالة تعذر اإجراء امتحان 

ووفق  االأمناء،  بعد موافقة جمل�س  وذلك  االخت�سا�س،  ل�سهادة  االأول  اجلزء 

ال�سيا�سات واالإجراءات املتبعة فـي املجل�س.

6 - يجــوز للمتــدرب الذي مل يجتــز هذا االمتحـــان، اإعــادته خــالل �سنــة من تاريــخ 

جلو�سه لالمتحان اأول مرة، وفـي جميع االأحوال ال ي�سمح للمتدرب باأداء هذا 

االمتحان الأكرث من )3( ثالث مرات طيلة مدة الربنامج التدريبي، وفـي حال 

عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من املجل�س.

7 - يتحمـل املجلــ�س تكاليــف اأداء هذا االمتحــان ملـرة واحدة فقط، ويتحمــل املتــدرب 

اأو جهة عمله - اإن وجدت - تكاليف اإعادة االمتحان فـي املرات التي تليها.

8 - ت�ستثنى الربامج التي تقل مدتها التدريبية عن )4( اأربع �سنوات من امتحان 

اجلزء االأول ل�سهادة االخت�سا�س، وفقا لل�سيا�سات واالإجراءات املعمول بها فـي 

املجل�س.

ب  - امتحان اجلزء الثاين ل�سهادة االخت�سا�س:

1 - يعد اجتياز هذا االمتحان جزءا من متطلبات احل�سول على �سهادة االخت�سا�س، 

وي�سرتط الأداء هذا االمتحان اجتياز امتحان اجلزء االأول ل�سهادة االخت�سا�س 

اأو ما يعادله.

2 - يكون االمتحان حتريريا، ويجوز اأن يت�سمن جزءا اإكلينيكيا اأو اأي �سيغ اأخرى 

يحددها املجل�س.

3 - يعد اجتياز اجلزء التحريري �سرطا اأ�سا�سيا للتقدم للجزء االإكلينيكي، اإن وجد.

4 - يجوز للمتدرب اأداء هذا االمتحان للمرة االأوىل خالل )6( ال�ستة اأ�سهر االأخرية 

من العام االأكادميي االأخري من الربنامج التدريبي بعد احل�سول على موافقة 

اللجنة التعليمية بالربنامج التدريبي.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

5 - مينــح الطبيب اأو املتـــدرب )4( اأربــع حمــاوالت لهذا االمتحان خالل )5( خم�س 

�صنوات من تاريخ اإكمال التدريب فـي برنامج االخت�صا�ص.

6 - فـي حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا االمتحان بعد ا�صتنفاد املحاوالت )4( االأربع، 

امتحان  اجتياز  دون  التدريب  اإكمال  تاريخ  من  �صنوات  خم�ص   )5( مرور  اأو 

اللجنة  وتقوم  عام،  ملدة  اإ�صافـية  تدريب  لفرتة  يخ�صع  فاإنه  الثاين،  اجلزء 

اأن  قبل  الفرتة  هذه  خالل  للمر�صح  التدريبي  الربنامج  بو�صع  التعليمية 

يخ�صع للمحاولة االأخرية الأداء هذا االمتحان.

7 - فـي جميع االأحوال، ال ي�صمح للطبيب باأداء هذا االمتحان بعد ا�صتنفاد ال�صروط 

املذكورة م�صبقا اأو مرور اأكرث من )6( �صت �صنوات من تاريخ اإكمال التدريب.

8 - حتدد درجة النجاح بح�صب املعايري واالأ�ص�ص التي ي�صعها املجل�ص.

9 - يتحمل الطبيب اأو جهة عمله - اإن وجدت - تكاليف اأداء هذا االمتحان جلميع 

املحاوالت.

امتحان الزمالة: ج  - 

1 - يعــــد اجتيـــاز هــذا االمتحـــــان �صرطا اأ�صا�صيــا للح�صــول علــى �صهــــادة الزمـــالة، 

اأي �صيغ  اأو  اإكلينيكيا  يت�صمن جزءا  اأن  ويجوز  وي�صتمل على جزء حتريري، 

اأخرى يحددها املجل�ص.

2 - ي�صرتط الأداء هذا االمتحان االآتي:

اأ   - احل�صول على �صهادة االخت�صا�ص.

ب  - اإكمال فرتة التدريب وعنا�صر التقييم اخلا�صة بربنامج الزمالة التدريبي 

بنجاح.

3 - تكون للطبيب املتدرب )3( ثالث حماوالت كحد اأق�صى الجتياز هذا االمتحان 

خالل )3( ثالث �صنوات من تاريخ اإكمال التدريب فـي برنامج الزمالة.

4 - فـي جميـــع االأحــوال، ال ي�صمــح للطبيب بـاأداء هـــذا االمتحـــــان بعـــد مــرور )3( 

ثالث �صنوات من تاريخ اإكمال التدريب فـي برنامج الزمالة.

5 - حتدد درجة النجاح بح�صب املعايري واالأ�ص�ص التي ي�صعها املجل�ص.

6 - يتحمل الطبيب اأو جهة عمله - اإن وجدت - تكاليف اأداء هذا االمتحان جلميع 

املحاوالت".
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

البند )1( من املــادة )49(

"1 - اإذا لـــم ينجـــح فـي التقييــم ال�سنـــوي لعامني متتاليني بالن�سبة لربنامج االخت�سا�س، 

ولعام واحد بالن�سبة لربنامج الزمالة".

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الثالثـــة

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

�صـدر فـي: 11 من جمادى االأولى 1443هـ 

املوافـــــق: 15 من ديـــ�صمـبـــــــــــر 2021م

                                              د. اأحمد بن حممد بـن عبيد ال�صعيدي  

                                                                                وزيــــــــر ال�سحـــــــــة

                                                                                 رئيـــــــــــ�س جملــــــــــــ�س اأمـنــــــــــــاء 

املجلـ�س العماين لالخت�سا�سات الطبية
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2019/00010 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 26/6/2019)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

Loc Cl.:( 51)ت�صنيف لوكارنو

)71(

تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا )�أول�صو تريدينغ �أز تويوتا موتور كوربوري�صن( - ياباين1

2

3

)72(

نايويا �صوزوكي - ياباين1

هايروفيومي فوكوي - ياباين2

�صو �أوكاز�كي - ياباين3

4

)73(
1

2

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1)74(

2

3

)30(

بيانات �لأ�صبقية

رقم �لأولوية: 028785 - 2018

تاريخ �لأولوية: 27/12/2018

  منوذج �صناعي                                                                 )28( عدد �لنماذج فـي �لطلب         )12(

)54(     �ملنتج �لذي يغطيه �لطلب:           

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعـــــــــالن

تعلــن د�ئــرة �مللكيـــة �لفكريـــة عـــن ت�صجيـــــل �لنمــاذج �ل�صناعــــية وفقــا لأحكام قانــــون حقـــوق 

�مللكيــة �ل�صناعية �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطاين رقم 2008/67.

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2021/0004 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 13/4/2021)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

Loc Cl.:1.1( 51)ت�صنيف لوكارنو

)71(

باريال جي.�ي �أر.فر�تيلي ��س بي �أ - �إيطايل1

2

3

)72(

ولرت ماريا دي �صيلفا - يوناين1

2

3

4

)73(

1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(

بيانات �لأ�صبقية

رقم �لأولوية: 008204846

تاريخ �لأولوية: 15/10/2020

  منوذج �صناعي                                                                 )28( عدد �لنماذج فـي �لطلب         )12(

       PASTA :54(     �ملنتج �لذي يغطيه �لطلب(

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2021/0007 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 30/5/2021)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

Loc Cl.: 09-01( 51)ت�صنيف لوكارنو

)71(

دكتور. فر�جني�س فايرنيز ��س . بي . �أ -  �إيطالية1

2

3

)72(

م�صرت.فر�جنيز باولو - �إيطايل1

2

3

4

)73(

1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(

بيانات �لأ�صبقية

رقم �لأولوية: 008400329

تاريخ �لأولوية: 11/1/2021

  منوذج �صناعي                                                                 )28( عدد �لنماذج فـي �لطلب         )12(

        Perfume bottles :54(     �ملنتج �لذي يغطيه �لطلب(

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2021/0008 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 1/7/2021)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

Loc Cl.:( 51) ت�صنيف لوكارنو

)71(

تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا )�أول�صو تريديتغ �أز تويوتا موتور كوربوري�صن( -  ياباين1

2

3

)72(

ما�صاكي �أوكيو - ياباين1

ما�صانوري كينو�صيتا - ياباين2

تيكي�صي �أوجاو� - ياباين3

هايرونامي هاجا - ياباين4

هاي�صايوكي تا�صريو- ياباين5

)73(

1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(

بيانات �لأ�صبقية

رقم �لأولوية: 2021-000051

تاريخ �لأولوية: 5/1/2021

  منوذج �صناعي Automobile:                                 )28( عدد �لنماذج فـي �لطلب         )12(

)54(     �ملنتج �لذي يغطيه �لطلب: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2021/00012 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 12/8/2021)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

Loc Cl.:( 51) ت�صنيف لوكارنو

)71(

�مل�صنع �لعماين للمو�د �لغذ�ئية �س.م.م - عمانية1

2

3

)72(

بوجي�س �صرندر� 1

2

3

4

5

)73(

1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(

بيانات �لأ�صبقية

رقم �لأولوية: 

تاريخ �لأولوية: 

)28( عدد �لنماذج فـي �لطلب         )12(  Al Mudhish Tomato Paste Packet :منوذج �صناعي  

)54(     �ملنتج �لذي يغطيه �لطلب:         

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2021/00013 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 12/8/2021)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

Loc Cl.:( 51) ت�صنيف لوكارنو

)71(

�مل�صنع �لعماين للمو�د �لغذ�ئية �س.م.م - عمانية1

2

3

)72(

بوجي�س �صرندر� 1

2

3

4

5

)73(

1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(

بيانات �لأ�صبقية

رقم �لأولوية: 

تاريخ �لأولوية: 

  منوذج �صناعي:Inner Carton                               )28( عدد �لنماذج فـي �لطلب         )12(

)54(     �ملنتج �لذي يغطيه �لطلب:         

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2021/00025 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 13/9/2021)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

Loc Cl.:( 51) ت�صنيف لوكارنو

)71(

 كروك�س �نك -  �أمريكية1

2

3

)72(

مايكل �صار�نتاكو�س - �أمريكي1

2

3

4

)73(

1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(

بيانات �لأ�صبقية

رقم �لأولوية: 29/774,231

تاريخ �لأولوية: 15/3/2021

  منوذج �صناعي:)Priority No.: 29/774,231( FOOTWEAR   )28( عدد �لنماذج فـي �لطلب         )12(

)54(     �ملنتج �لذي يغطيه �لطلب:         

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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�إعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 106573

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلطب للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 112457

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املالب�س اجلاهزة والنفوتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو زينب و�سريكته للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س ب: 1860 ر ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126255

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا الغبرياء للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/2/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130187

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ �سنا�س الرائدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سنا�س، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/7/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135946

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم و املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التطوير احلديث للخدمات �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س ب: 965 ر.ب: 117 اخلوير اجلنوبية، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147551

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع التبغ والفحم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املدهو�سي املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/7/29 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150240

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوازن

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150241

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�سرة، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول  اأقنعة جتميلية، كرميات تبيي�س 

�سقل،  كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقــم  لل�ســـعر،  لو�ســـن 

كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، م�ستح�سرات اإزالة الطالء، ماء اخلزامى، ماء 

معطر، بخور، مزيالت �سعر، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور، مكياج، م�ستح�سرات 

تنظيف، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، فازلني لأغرا�س التجميل، مواد دهنية لأغرا�س 

م�ستح�سرات  الورد،  زيت  والروائح،  للعطور  زيوت  التجميل،  لغايات  زيوت  التجميل، 

بالأظافر،  العــناية  �سامبو، عطـــور، م�ستحـــ�سرات  العطور،  ل�سناعة  تن�سية، م�سك  تنعيم 

�سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، مراهم لأغرا�س التجميل، م�ساحيق 

للبيا�سات،  اأكيا�س معطرة  الكريهة،  الروائح  مكياج، م�ستح�سرات حالقة، �سابون لإزالة 

م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل، اأعواد البخور، م�ستح�سرات تعطري الهواء، 

م�سنعة،  ل�سقة  اأظافر  جاف،  �سامبو  الطبية،  الأغرا�س  لغري  بال�سم  �سفاه،  ملمعات 
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م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، حناء �سبيغ جتميلي، علب اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات 

ا�ستحمام لغري الغايات الطبية، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، مناديل مبللة 

طبية  غري  مطهرات  نباتية،  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  مواد  لإزالة  مب�ستح�سرات 

اأعواد  مع  هواء  معطر  التجميل،  لغايات  اأع�ساب  خال�سات  ال�سخ�سية،  بالنظافة  للعناية 

م�سربة مب�ستح�سرات  الطفل  مناديل  لالأطفال،  م�ستح�سرات جتميل  )عيدان( خ�سبية، 

تنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان الفـيحاء للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سمائل، حمافظة الداخلية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150243

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سطورة الورد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150244

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلراحة التقوميية، خدمات تقومي الأ�سنان، خدمات طب الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الريحان الطبي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150246

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالء العمولة والو�ساطة التجارية وترويج وت�سويق الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقاء العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150247

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سحائب عوقد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150248

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مغ�سلة اأ�سالة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150249

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )حمالت �سوي الأ�سماك واملاأكولت البحرية(، خدمات املقاهي )حمالت 

�سوي الأ�سماك واملاأكولت البحرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عائ�سة ال�سيذانية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150252

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ساء و�سيانة خطوط الأنابيب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفوج الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150254

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلليب، ومنتجات احلليب، الأجبان، والع�سائر التي يغلب عليها احلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املروج لالألبان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150257

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت اإن�ساء �سبكات وحمطات املياه والكهرباء والهاتف، مقاولت اإن�ساء �سبكات ال�سرف 

للمباين  عامة  )اإن�ساءات  والت�سيــيد  البنـــاء  مقـــاولت  احلدائـــق،  و�سيانة  اإن�ساء  ال�سحي، 

ال�سكنية وغري ال�سكنية( ، مقاولت اإن�ساء الطرق )ت�سمل ال�سوارع واجل�سور والأنفاق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجناد للخدمات العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150258

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرخبيل ال�سرق للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150259

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوغلو و�سريكه لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150260

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع باجعفر و�سركاوؤه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150261

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جنم الرثيا

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150262

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملالب�س واأدوات ولوازم الأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة العمرية لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150263

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاعات الأفراح واملنا�سبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد لالأنظمة املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150264

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات والأملا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلابورة املتحدة العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150266

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة )تقدمي امل�سروبات التي حتتوي على قهوة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الذهلية ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150267

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هواتــــف حممولــــة،  الفوتوغرافـــــي،  للت�سوير  تكبـــري  اأجهزة  �سينمائي،  ت�سوير  كامريات 

�سماعات هواتف، هواتف ذكية، كامريات للت�سوير الفوتوغرافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستل �سبريز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150268

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الألبان ومنتجاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع القلعة احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150269

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنالء لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150271

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التداوي بالأع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلنار اإزكي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150276

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، �ساي، معجنات، خبز، كرو�سان )نوع من املعجنات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن �سامل بن علي ال�سيدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150284

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النجد الدولية للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150285

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة النماء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150286

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ال�سقري للتجارة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150290

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�ستان لل�سيافة وال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150293

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سقر لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150297

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات املعمارية )ال�ست�سارات الهند�سية من ت�سميم خرائط مع الإ�سراف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دارنا للت�سميم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150298

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خري اجلود للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150301

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات خيالية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150303

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم و�سحى للتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150304

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيح املعيدن للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150305

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإعالمي(،  الإنتاج  )خدمات  املبيعات  ترويج  اأو  والإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات 

والإعالن،  الدعاية  مـــواد  ن�ســـر  واملنتجات(،  الب�سائع  )ترويج  لالآخرين  املبيعات  ترويج 

للدعاية  وقـــت  تاأجيـــر  الإعالنيـــة،  امل�ساحات  تاأجري  التلفزيون،  عرب  والإعالن  الدعاية 

والإعالن فـي و�سائل الإعالم، كتابة ن�سو�س الدعاية والإعالن، التخطيط لغايات الدعاية 

والإعالن، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جوبان للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150306

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سفوح اأوبار للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150309

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات املعمارية )ال�ست�سارات املدنية واملعمارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوقع لتطوير الأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة اجلنوبية، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150313

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأبواب غري معدنية، اأبواب قابلة للطي، غري معدنية، عتبات غري معدنية لالأبواب، األواح 

اإطارية غري معدنية لالأبواب، اأغطية اأبواب غري معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكادور

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150314

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز هدى لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150315

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بيت البنف�سج للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150323

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة الأمل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150325

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ )التبغ والتدخني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:موؤ�س�سة اجلاردي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150327

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى ع�سائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو راكان الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150330

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اللوازم الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج الطبية والدوائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150333

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمم الأربع للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150356

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غاية الأخوة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150358

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإعداد الوثائق القانونية )مكتب املحاماة وال�ست�سارات القانونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن �سعيد اجلهوري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150751

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع اأواين اجلرانيت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الروديوم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 98460

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات اجلغرافـية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيانات لال�ست�سارات اجلغرافـية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 446 ر.ب: 515

تاريخ تقدمي �لطلب: 2015/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147056

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن كيدية للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/7/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148874

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�س احل�سانة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم املتلئلئة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147175

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  بذاتها،  القائمة  ال�سوتي  للتحكم  اأجهزة  من  املكونة  الت�سغيلية  احلا�سوب  اأجزاء 

والتي  بال�سحابة  املت�سلة  الذكية  الأجهزة  وبالتحديد  بذاتها  القائمة  ال�سوتي  للتحكم 

احلا�سوب  برامج  الفرتا�سي،  ال�سخ�سي  امل�ساعد  امكانيات  مع  ال�سوتي  بالتحكم  تعمل 

امل�ستخدمة فـي التحكم باأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية واأجهزة املعلومات القائمة بذاتها التي 

تعمل بالتحكم ال�سوتي، اأجهزة للتحكم ال�سوتي القائمة بذاتها تعمل كم�ساعد �سخ�سي 

البيانات  معاجلة  اأجهزة  الدمج،  خلدمات  ال�سوتي  بالتحكم  وتعمل  بال�سحابة  مت�سلة 

والربامج  الت�سغيل  اقرا�ص  ومعاجلة  واإر�سال  لتخزين  املحمولة  الأجهزة  الإلكرتونية، 

البيانات،  انتاج  واإعادة  وت�سجيل  با�ستقبال  اخلا�سة  الت�سال  ومنافذ  املتكاملة  امل�سجلة 

الأجهزة الإلكرتونية متعددة الوظائف لعر�ص وقيا�ص وحتميل املعلومات على الإنرتنت، 

الإلكرتونية،  لالأجهزة  تي(  اأو  )اآي  لالأ�سياء  املعلوماتية  ال�سبكة  الإلكرتونية،  الأجهزة 

الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املوؤلفة من �سا�سات عر�ص خم�س�سة للتنبيهات والر�سائل 

والربيد الإلكرتوين واإ�سعارات التذكري لت�سجيل وتنظيم ونقل ومعاجلة ومراجعة وا�ستقبال 

وتنظيم  لت�سجيل  الرقمية  الإلكرتونية  الأجهزة  الرقمية،  وامللفات  والبيانات  الن�سو�ص 

ونقل ومعاجلة ومراجعة وا�ستقبال الن�سو�ص والبيانات امللفات ال�سوتية واملرئية وال�سمع 

الب�سرية، الأجهزة الإلكرتونية متعددة الوظائف املوؤلفة من اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية 

التي ت�ستعمل فـي  الت�سغيلية  اأجزاء احلا�سوب  املعلومات،  لنقل وتخزين وعر�ص وحتميل 

الوزن،  قيا�ص  اأجهزة  ال�سغط،  قيا�ص  اأجهزة  الإلكرتونية،  القيا�ص  اأجهزة  القيا�ص،  اأخذ 

اأجهزة واأدوات لقيا�ص الوزن، موؤ�سرات الكمية، �سماعات، �سماعات ذكية، مكربات ال�سوت، 

معدات  الإلكرتونية،  ال�سا�سات  الوقت،  ت�سجيل  اأجهزة  الوقت،  �ساعات  الذكية،  ال�ساعات 

لعر�ص الو�سائط وبالتحديد �سا�سات العر�ص، اأجهزة التحكم بالت�سغيل الآيل للمنازل التي 

تتكون من اأجهزة احلا�سوب الت�سغيلية واأجهزة التحكم الال�سلكية ل�ستخدامها فـي ال�سبكة 

املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي(، معدات الت�سال الال�سلكية املتمثلة باأجهزة نقل البيانات، 

م�سغالت ملفات �سوتية ومرئية رقمية، م�سغالت الو�سائط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

بلد   -  2021/2/17 الأولوية:  تاريخ   -  90532311 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147176

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير  املنتجات،  وتطوير  ت�سميم  خدمات  جديدة،  ملنتجات  والتطوير  البحث  خدمات 

املنتجات،  وتطوير  هند�سة  للمنتجات،  والتطوير  البحث  الت�سغيلية،  الأجزاء  وت�سميم 

ا�ص( لتجميع وتقييم وتطوير وحتليل ت�سميمات  ايه  ايه  املن�سات كخدمة )بيه  خدمات 

منتجات التعهيد اجلماعي، توفـري موقع اإلكرتوين على �سبكة الإنرتنت للتعاون اجلماعي 

لت�سميم املنتج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

بلد   -  2021/2/17 الأولوية:  تاريخ   -  90532311 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: )الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147335

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرا�سي لل�سعر، اأم�ساط، علب لالأم�ساط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جميلة جروب ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بريدج ووتر بلي�ص، ووتر لن، ليدز اإل اإ�ص 11 5 بي زد، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147336

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرا�سي لل�سعر، اأم�ساط، علب لالأم�ساط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جميلة جروب ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بريدج ووتر بلي�ص، ووتر لن، ليدز اإل اإ�ص 11 5 بي زد، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147538

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبا�سرة  اخلط  على  بالتجزئة  البيع  متاجر  وخدمات  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 

متاجر  خدمات  لالآخرين،  امل�ستهلكني  ب�سائع  من  وا�سعة  ت�سكيلة  مت�سمنة  )الإنرتنت( 

البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت(، ترويج 

والبائعني  للم�سرتين  )الإنرتنت(  مبا�سرة  اأ�سواق على اخلط  توفـري  لالآخرين،  املبيعات 

امل�ستهلكني،  ب�سائع  وا�سعة من  لت�سكيلة  والت�سويق  والإعالن  الدعاية  واخلدمات،  لل�سلع 

توفـري املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات واخلدمات، خدمات 

اخل�سومات )البيع بالتجزئة والبيع باجلملة اأو خدمات ترويج املبيعات، اإدارة برامج ولء 

امل�ستهلك، اإدارة برامج ولء امل�ستهلك املت�سمنة خ�سومات اأو حوافز، خدمات برنامج ولء 

اإىل  املبكر  والو�سول  خمف�سة  �سحن  خدمات  هيئة  على  مكافاآت  منح  املت�سمنة  العمالء 

عرو�ص وخ�سومات البيع بالتجزئة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148205

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معقمة،  ورقية  مناديل  مطهرات،  �سيدلنية،  )لو�سن(  بغ�سولت  م�سربة  ورقية  مناديل 

قطن لغايات طبية، قطن معقم، �سمادات كتانية لغايات طبية، قطن معقم، قطن ما�ص، 

فوط �سحية، كمادات �سحية، �سراويل �سحية، حفاظات اأطفال، مناديل اأطفال، حفاظات 

�سراويل لالأطفال، مناديل �سراويل لالأطفال، حفاظات كبار ال�سن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل اأخوان ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 154، عمان 11118، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148325

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املايل،  التحليل  العقارية،  وال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني،  خدمات 

ائتمانات  �سم�سرة  ال�سم�سرة،  الطوابع،  تثمني  العقارات،  تثمني  النقدية،  القطع  تثمني 

التح�سيل،  تنظيم  الأموال،  روؤو�ص  ا�ستثمار  املالية،  الأعمال  ت�سفـية  خدمات  الكربون، 

والأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  كوديعة،  الثمينة  الأ�سياء  حفظ  املالية،  ال�ست�سارات 

الإ�ست�سارات  الإئتمان،  الديون،  بيع  الدائمة،  للغابات  املايل  التقييم  والعقارات،  امل�سرفـية 

الإدارة  املالية،  املعلومات  والعقارات،  امل�سرفـية  والأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  املالية، 

اإ�ستثمار الأموال، حتويل  املالية، اخلدمات التمويلية، تقدير ال�سرائب،  املالية، الكفالت 

تثمني  املجوهرات،  تثمني  قيمة،  ذات  �سندات  اإ�سدار  ال�سمانات،  اإلكرتونيا،  الأموال 

املجوهرات، القرو�ص ب�سمان، اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، القرو�ص املالية، الإدارة 

الإدخار، خدمات دفع  النقدية، خدمات �سندوق  القطع  التباديل، تثمني  التمويل  املالية، 

اأ�سعار البور�سة، �سم�سرة  رواتب التقاعد، خدمات حفظ الودائع، �سم�سرة الأوراق املالية، 

بور�سة الأوراق املالية وال�سندات، خدمات ال�سمان، الو�ساية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيربا باير ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 نـــــورث ل�ســــــال �ستـــــريــت، �ســـــويـــت 5600، �سيــكــــــاغو، اإلينــــــوي، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

بلد   -  2021/7/20 الأولوية:  تاريخ   -  90838802 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148326

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املايل،  التحليل  العقارية،  وال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني،  خدمات 

ائتمانات  �سم�سرة  ال�سم�سرة،  الطوابع،  تثمني  العقارات،  تثمني  النقدية،  القطع  تثمني 

التح�سيل،  تنظيم  الأموال،  روؤو�ص  ا�ستثمار  املالية،  الأعمال  ت�سفـية  خدمات  الكربون، 

والأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  كوديعة،  الثمينة  الأ�سياء  حفظ  املالية،  ال�ست�سارات 

الإ�ست�سارات  الإئتمان،  الديون،  بيع  الدائمة،  للغابات  املايل  التقييم  والعقارات،  امل�سرفـية 

الإدارة  املالية،  املعلومات  والعقارات،  امل�سرفـية  والأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  املالية، 

اإ�ستثمار الأموال، حتويل  املالية، اخلدمات التمويلية، تقدير ال�سرائب،  املالية، الكفالت 

تثمني  املجوهرات،  تثمني  قيمة،  ذات  �سندات  اإ�سدار  ال�سمانات،  اإلكرتونيا،  الأموال 

املجوهرات، القرو�ص ب�سمان، اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، القرو�ص املالية، الإدارة 

الإدخار، خدمات دفع  النقدية، خدمات �سندوق  القطع  التباديل، تثمني  التمويل  املالية، 

اأ�سعار البور�سة، �سم�سرة  رواتب التقاعد، خدمات حفظ الودائع، �سم�سرة الأوراق املالية، 

بور�سة الأوراق املالية وال�سندات، خدمات ال�سمان، الو�ساية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيربا باير ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  اإلينوي،  �سيكاغو،   ،5600 �سويت  �سرتيت،  ل�سال  نورث   300 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149009

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد التجميل للحيوانات، مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات الأليفة، عطور للحيوانات 

الأليفة، �سامبوهات للحيوانات الأليفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

بلد   -  2021/3/30 الأولوية:  تاريخ   -  90613251 الأولوية:  الأولويــــــــة: )رقم  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149010

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سادات الألتهاب، املطهرات، املواد امل�سادة للبكترييا امل�ستخدمة لغايات طبية، امل�ستح�سرات 

الأليفة،  للحيوانات  الغذائية  املكمالت  الأليفة،  للحيوانات  للطفـيليات، حفاظات  امل�سادة 

املكمالت الغذائية للحيوانات الأليفة املتمثلة مبزيج م�سروب م�سحوق، مكمالت الأعالف 

للحيوانات الأليفة، اأطواق �سد الرباغيث، م�ستح�سرات عالج الرباغيث والقراد للحيوانات 

الطبية  التنظيف  م�ستح�سرات  الأليفة،  للحيوانات  الديدان  من  الوقاية  اأدوية  الأليفة، 

للب�سرة واجلروح، الغ�سولت الطبية للحيوانات، م�ستح�سرات العناية الطبية للحيوانات 

)لو�سن(  وغ�سولت  الأذن  وغ�سول  ال�سعر  وكرميات  ال�سامبوهات  وبالتحديد  الأليفة 

الب�سرة وال�سعر والبخاخات الطبية للجلد وال�سعر والبودرة الطبية للجلد وال�سعر وبخاخ 

مزيل للروائح الكريهة وبخاخ تونيك للجلد م�ساد للحكة وزيت تونيك طبي ومواد طاردة 

للح�سرات وبخاخ للكالب �سد القراد والرباغيث وقوالب ال�سامبو من مواد طبيعية �سد 

والرباغيث  والقراد  النامو�ص  �سد  طبيعية  مواد  من  مركز  وبخاخ  والقراد  الرباغيث 

ومواد مركزة طبيعية ملكافحة احل�سرات وتونيك طبي للجلد وبخاخ م�ساد للحكة وزيت 
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طبية  ومناديل  طبي  �سم�ص  وواقي  واجلروح  للقروح  الأولية  لالإ�سعافات  للجلد  تونيك 

مبللة م�سبقا وم�ستح�سرات تنظيف متمثلة مب�ستح�سرات جتميل طبية و�سمادات �سائلة 

الطبية  ال�سامبوهات  الذباب،  وبخاخ �سد  الطفح اجللدي  وبخاخ مطهر وغ�سول مناطق 

الغذائية  الطبية  املكمالت  بالب�سرة،  للعناية  الطبية  امل�ستح�سرات  الأليفة،  للحيوانات 

الديدان  لعالج  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  للحيوانات،  الغذائية  املكمالت  للحيوانات، 

للحيوانات  اجللد  األتهابات  مرهم  للحيوانات،  الربوتني  مكمالت  الأليفة،  للحيوانات 

ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  اجلروح،  لعالج  البيطرية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  الأليفة، 

البيطرية  امل�ستح�سرات  الأليفة،  احليوانات  فـي  والأذن  اجللد  اأمرا�ص  لعالج  البيطرية 

امل�ستح�سرات  امليكروبات للعناية باجللد والأذن،  للحيوانات الأليفة وبالتحديد م�سادات 

اأدوية تخفـيف الأمل، الفـيتامينات للحيوانات الأليفة، مرهم ع�سبي  البيطرية بالتحديد 

م�ساد للحكة واألتهاب اجللد للحيوانات الأليفة، اللقاحات البيطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

بلد   -  2021/3/30 الأولوية:  تاريخ   -  90613251 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149011

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�ستيكية  اأكيا�س  واحدة،  مرة  ت�ستخدم  الأليفة  احليوانات  لتدريب  املنزلية  الفوط 

للتخل�س من ف�سالت احليوانات الأليفة.

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

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
بلد   -  2021/3/30 الأولوية:  تاريخ   -  90613251 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149012

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجلمة، ناقالت احليوانات، حبل مقود للحيوانات، اأطواق للحيوانات، مالب�س للحيوانات 

الأليفة، ربطات �سعر للحيوانات الأليفة على �سكل فـيونكة.

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

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
بلد   -  2021/3/30 الأولوية:  تاريخ   -  90613251 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149013

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيوت للحيوانات املنزلية الأليفة، �سناديق للحيوانات الأليفة، خمدات للحيوانات الأليفة، 

اأثاث للحيوانات الأليفة.

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

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
بلد   -  2021/3/30 الأولوية:  تاريخ   -  90613251 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149014

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والفرا�سي،  الم�ساط  وبالتحديد  الأليفة  باحليوانات  العناية  اأدوات  للحيوانات،  اأقفا�س 

حاويات تخزين منزلية لأكل احليوانات الأليفة، اأوعية الطعام للحيوانات الأليفة، اأطباق 

للحيوانات الأليفة، جمارف لإزالة ف�سالت احليوانات الأليفة، معجون اأ�سنان للحيوانات.

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

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
بلد   -  2021/3/30 الأولوية:  تاريخ   -  90613251 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149015

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الألعاب للحيوانات الأليفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنولوجيز، اإنك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

بلد   -  2021/3/30 الأولوية:  تاريخ   -  90613251 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149017

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للحيوانات  الأليفة، م�سروبات  للحيوانات  قابلة لالأكل  للحيوانات، حلوى  الغذائية  املواد 

الأليفة، اأكل للحيوانات الأليفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امازون تكنولوجيز، اإنك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

بلد   -  2021/3/30 الأولوية:  تاريخ   -  90613251 الأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149041

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�ص ال�سلع وخدمات البيع باجلملة والتجزئة وخدمات الدعاية والإعالن، اإدارة 

لب�سائع واخلدمات  امل�سرتكني من احل�سول على خ�سم على  لتمكني  برنامج خ�سومات 

من خالل ا�ستخدام بطاقة ع�سوية خمف�سة ال�سعر، اإدارة برامج ولء للم�ستهلكني، اإدارة 

امل�سابقات لأغرا�ص الدعاية والإعالن ،اإدارة برامج ولء امل�ستهلكني واأنظمة احلوافز، خدمات 

والت�سويق،  والإعالن  الدعاية  والربيد، خدمات  والراديو  التلفاز  والإعالن عرب  الدعاية 

الدعاية  التوا�سل الجتماعي،  املقدمة عرب و�سائل  الدعاية والإعالن والت�سويق  خدمات 

والإعالن ل�سلع البائعني الآخرين مما يتيح للعمالء عر�ص ومقارنة �سلع هوؤلء البائعني 

ب�سهولة، خدمات الدعاية والإعالن فـيما يتعلق بالعطور، خدمات الدعاية والإعالن فـيما 

يتعلق مب�ستح�سرات التجميل، خدمات الدعاية والإعالن فـيما يتعلق بالت�سويق ملنتجات 

تنظيم  والإعالن،  والدعاية  التجارية  للغايات  والعرو�ص  املعار�ص  واإدارة  تنظيم  جديدة، 

واإدارة املعار�ص التجارية، تنظيم واإدارة العرو�ص لغايات الدعاية والإعالن، تنظيم واإدارة 

لفعاليات  الرتويجية  العرو�ص  تنظيم  والإعالن،  الدعاية  لغايات  التو�سيحية  العرو�ص 

جمع التربعات اخلريية، خدمات البيع بالتجزئة اخلا�سة مبواد التواليت، خدمات البيع 

بالتجزئة  البيع  خدمات  الإنرتنت،  عرب  التجميل  م�ستح�سرات  فـي  اخلا�سة  بالتجزئة 

باملكمالت  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  التجميل،  مل�ستح�سرات  الربيدي  بالطلب 

منافذ  اأعمال  اإدارة  التنظيف،  مب�ستح�سرات  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  الغذائية، 

البيع باجلملة والتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة مبنتجات ال�سعر، خدمات البيع 

لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  احليوانات، عر�ص  تنظيف  باأدوات  املتعلقة  بالتجزئة 

البيع  للب�سر، خدمات  التجميل  باأدوات  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  بالتجزئة، خدمات  بيعها 

بالتجزئة املتعلقة باأدوات التجميل للحيوانات، عر�ص املنتجات املالية على و�سائل الت�سال 

التي  ال�سرتاك  ببيع �سناديق  املرتبطة  بالتجزئة  البيع  بالتجزئة، خدمات  بيعها  لغايات 

طلب  خدمات  باجلملة،  البيع  منافذ  اأعمال  اإدارة  التجميل،  م�ستح�سرات  على  حتتوي 

البيع باجلملة  التنظيف، خدمات  باأدوات  املتعلقة  البيع باجلملة  البيع باجلملة، خدمات 
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املتعلقة باأدوات تنظيف احليوانات، خدمات البيع باجلملة املتعلقة باأدوات التجميل للب�سر، 

خدمات البيع باجلملة املتعلقة باأدوات التجميل للحيوانات، تقدمي امل�سورة ب�ساأن املنتجات 

للم�ستهلكني املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفـري املعلومات ب�ساأن املنتجات للم�ستهلكني 

املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الأنرتنت فـيما يتعلق 

التجميل  م�ستح�سرات  جمالت  فـي  الت�سويق  اأبحاث  التجميل،  واأدوات  مب�ستح�سرات 

والعطور واأدوات التجميل، تقدمي املعلومات التجارية واخلدمات ال�ست�سارية للم�ستهلكني 

فـي جمال م�ستح�سرات التجميل، تقدمي املعلومات التجارية واخلدمات ال�ست�سارية فـي 

الدعاية  خدمات  الرتويجية،  املواد  توزيع  الرتويجي،  الت�سويق  املكياج،  منتجات  جمال 

والإعالن والرتويج، تطوير احلمالت الرتويجية،ن�سر مواد الدعاية والإعالن والرتويج، 

ب�سائع  لبيع  الرتويج  وترويجية،  عملية  لغايات  التجارية  واملعار�ص  العرو�ص  تنظيم 

املعلومات  تقدمي  والإعالن،  الدعاية  ترويجية،  فعاليات  خالل  من  الآخرين  وخدمات 

مواد  ن�سر  التجميل،  منتجات  جمال  فـي  للم�ستهلكني  ال�ست�سارية  واخلدمات  التجارية 

الدعاية والإعالن عرب الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لبوراتوريز ام اند ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زون اند�سرتيال �ساينت - موري�ص 04100مانو�سك، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149313

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ص الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ص، م�ستح�سرات 

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

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد علي هالل زاهر احلزامي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 71715، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149335

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الثنائية  اإ�ساءة  تركيبات  كهربائية،  اإ�ساءة  م�سابيح  للمركبات،  اأمامية  اإ�ساءة  م�سابيح 

ال�سوء )ال ئي دي( واإ�ساءة العالية الكثافة )ات�ص اي دي(، م�سابيح ال�ساءة، اأجهزة اإنارة 

للمركبات، اأ�سواء املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويل برو�ص ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5347 اإ�ص. فالنتيا واي، �سويت 200، جرينوود فـيليدج، �سي اأو 80111 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149337

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الثنائية  اإ�ساءة  تركيبات  كهربائية،  اإ�ساءة  م�سابيح  للمركبات،  اأمامية  اإ�ساءة  م�سابيح 

ال�سوء )ال ئي دي( واإ�ساءة العالية الكثافة )ات�ص اي دي(، م�سابيح ال�ساءة، اأجهزة اإنارة 

للمركبات، اأ�سواء املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويل برو�ص ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5347 اإ�ص. فالنتيا واي، �سويت 200، جرينوود فـيليدج، �سي اأو 80111، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149390

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والفوط  والب�ساكري  وال�سحي  ال�سيديل  املجال  فـي  امل�ستعمل  والقطن  وال�سا�ص  الورق 

حفاظات(،  )�سراويل  لالأطفال  حفاظات  �سراويل  معقم،  قطن  ما�ص،  قطن  ال�سحية، 

�سمادات، �سمادات �سحية، �سراويل حفاظات لالأطفال، حفاظات )فوط اأطفال(، �سراويل 

)حفاظات(،  اأطفال  فوط  �سيدلنية،  )لو�سن(  بغ�سولت  م�سربة  ورقية  مناديل  �سحية، 

فوط  �سحية،  �سراويل  )�سحية(،  �سراويل  بطانات  �سحية،  �سراويـل  �سحيـــــة،  �سراويل 

�سحية، كمادات �سحية، �سراويل �سحية، �سدادات قطنية �سحية، �سمادات �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل اأخوان ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب 154، عمان 11118، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149392

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطن ما�ص، م�ستح�سرات عالج حب ال�سباب، كحول لغرا�ص �سيدلنية، غ�سول لليدين 

م�ساد للبكرتيا، معقمات لليدين، �سابون م�ساد للبكرتيا، م�ستح�سرات م�سادة للطفـيليات، 

قطن معقم، معقمات، حفاظات اأطفال، مناديل اأطفال، حفاظات �سراويل لالأطفال، مناديل 

�سراويل لالأطفال، م�ستح�سرات ال�ستحمام لغايات طبية، �سمادات الر�ساعة الطبيعية، 

مزيالت عرق )بخالف الب�سر واحليوانات(، مزيالت عرق للمالب�ص واملن�سوجات، �سابون 

غ�سولت  كيميائية،  مراحي�ص  معقمات  �سحية،  لغرا�ص  معقمات  معقمات،  معقم، 

)لو�سن( لغرا�ص �سيدلنية ،غ�سولت )لو�سن( لبعد احلالقة، غ�سولت طبية )لو�سن( 

لبعد احلالقة، غ�سولت )لو�سن( طبية، �سامبو طبي، �سابون طبي، م�ستح�سرات جتميل 

طبية، فوط �سحية، مناديل �سحية، فوط �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل اأخوان ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب 154، عمان 11118، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149394

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للبكرتيا،  م�ساد  �سابون  لليدين،  معقمات  للبكرتيا،  م�ساد  لليدين  غ�سول  �سيدلنية، 

م�ستح�سرات م�سادة للطفـيليات، قطن معقم، معقمات، حفاظات اأطفال، مناديل اأطفال، 

لغايات  ال�ستحمام  �سراويل لالأطفال، م�ستح�سرات  �سراويل لالأطفال، مناديل  حفاظات 

طبية، �سمادات الر�ساعة الطبيعية، مزيالت عرق )بخالف الب�سر واحليوانات(، مزيالت 

عرق للمالب�ص واملن�سوجات، �سابون معقم، معقمات، معقمات لغرا�ص �سحية، معقمات 

لبعد  )لو�سن(  ،غ�سولت  �سيدلنية  لغرا�ص  )لو�سن(  غ�سولت  كيميائية،  مراحي�ص 

احلالقة، غ�سولت طبية )لو�سن( لبعد احلالقة، غ�سولت )لو�سن( طبية، �سامبو طبي، 

�سابون طبي، م�ستح�سرات جتميل طبية، فوط �سحية، مناديل �سحية، فوط �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل اأخوان ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب 154، عمان 11118، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149395

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطن ما�ص، م�ستح�سرات عالج حب ال�سباب، كحول لغرا�ص �سيدلنية، غ�سول لليدين 

م�ساد للبكرتيا، معقمات لليدين، �سابون م�ساد للبكرتيا، م�ستح�سرات م�سادة للطفـيليات، 

قطن معقم، معقمات، حفاظات اأطفال، مناديل اأطفال، حفاظات �سراويل لالأطفال، مناديل 

�سراويل لالأطفال، م�ستح�سرات ال�ستحمام لغايات طبية، �سمادات الر�ساعة الطبيعية، 

مزيالت عرق )بخالف الب�سر واحليوانات(، مزيالت عرق للمالب�ص واملن�سوجات، �سابون 

غ�سولت  كيميائية،  مراحي�ص  معقمات  �سحية،  لغرا�ص  معقمات  معقمات،  معقم، 

)لو�سن( لغرا�ص �سيدلنية ،غ�سولت )لو�سن( لبعد احلالقة، غ�سولت طبية )لو�سن( 

لبعد احلالقة، غ�سولت )لو�سن( طبية، �سامبو طبي، �سابون طبي، م�ستح�سرات جتميل 

طبية، فوط �سحية، مناديل �سحية، فوط �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل اأخوان ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب 154، عمان 11118، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149517

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك الأن�سوفة، بقول حمفوظة، مرق حلم، زبدة، حلوم مطبوخة، جبنة، زيت ذرة، كبة، 

�سرائح  بي�ص،  لالأكل،  زيوت �ساحلة  لالآكل،  دهون �ساحلة  بال�سكر، متور،  فواكه مغطاة 

ال�سمك، �سمك حمفوظ، �سمك مملح،  �سمك طرية )فـيليه(، منتجات غذائية معدة من 

)جلي(  هالم  فواكه،  رقائق  جممدة،  فواكه  مثلجة،  فواكه  بطاطا،  رقائق  معلب،  �سمك 

الفواكه، فواكه حمفوظة، �سلطة فواكه، فواكه مطبوخة، حلوم ال�سيد، غري حية، حم�ص 

حلوم،  نباتي،  �سمن  حمفوظ،  عد�ص  للطعام،  )هالم(  جلي  مربيات،  احلم�ص،  عجينة 

فطر  حليب،  منتجات  حليب،  مملحة،  حلوم  معلب،  حلم  حمفوظ،  حلم  حلم،  خال�سات 

حمفوظ، زيت زيتون للطعام، زيتون حمفوظ، بازلء حمفوظة، خملالت، فطائر بطاطا 

اأ�سماك ق�سرية، غري  مقلية، حلوم دواجن غري حية، زبيب، �سردين، �سجق، زيت �سم�سم، 

حية، جمربي، غري حي، �سوربات، طحينية عجينة بذور ال�سم�سم، ع�سري بندورة للطبخ، 

معجون بندورة، �سمك تونا، �سلطة خ�سراوات، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، 

خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات معلبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سنيورة لل�سناعات الغذائية م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

 ،191 ال�سناعية، �ص.ب:  احل�سني  بن  الثاين  عبداللـه  امللك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة 

�سحاب 11512، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149518

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  ا�سطناعية،  قهوة  يان�سون، 

ب�سكويت، خبز، كعك، عجينة كيك،  ال�ساي،  اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  م�سروبات 

م�سحوق كيك، كيك، حلوى، كراميل حلوى، م�ستح�سرات احلبوب، برغر جبنة �ساندوي�سات، 

علكة، رقائق منتجات حبوب، �سوكولتة، م�سروبات �سوكولتة مع حليب، قرفة بهار، كاكاو، 

ذرة  الذرة(،  بو�سار )حب  ذرة،  ذرة، دقيق  توابل، حلويات، كعك حملى، ملح، رقائق  قهوة، 

حمم�سة، ك�سك�ص �سميد، ب�سكويت، بوظة )اآي�ص كرمي(، توابل �سلطة، دقيق، دب�ص ال�سكر، 

معجنات،  معكرون  معكرونة،  )اأي�سكرمي(،  بوظة  طحينية،  حالوة  اللحم،  مرق  �سل�سات 

معكرونة،  )بانكيك(،  حمالة  فطائر  رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  حلم،  فطائر  مايونيز، 

فطائر باللحم، فطائر، فطائر، معجنات، فطائر، فطائر حلم، بيتزا، بو�سار، اأرز، قر�سلة، 

�سل�سة بندورة، �سل�سات توابل، توابل، �سميد، وجبات خفـيفة اأ�سا�سها احلبوب، دقيق �سويا، 

ال�سكر،  �سكر، حلويات  للطعام،  ن�سا  بهارات،  رفـيعة(،  )معكرونة  �سباغيتي  �سويا،  �سل�سة 

تاكو )تورتيلال ذرة مقلية(، تابيوكا، �ساي، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، �سل�سة بندورة، كعكة 

خل،  رقيقة،  �سعريية  نودلز،  �سعريية  نودلز،  �سعريية  منكهة،  فانيال  )التورتيلال(،  ذرة 

طحني قمح، خمرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سنيورة لل�سناعات الغذائية م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

 ،191 ال�سناعية، �ص.ب:  احل�سني  بن  الثاين  عبداللـه  امللك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة 

�سحاب 11512، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149519

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بذور حبوب غري معاجلة،  نخالة،  فواكه طازجة،  توت،  �سمندر،  بقول طازجة،  ثمر،  لوز 

فواكه طازجة،  الهند، خيار طازج،  لل�سلطة، حم�سيات، جوز  برية  ك�ستنة طازجة، هندبا 

غالل حبوب، غالل لالإ�ستهالك احليواين، غالل بذور، عنب طازج، بندق، اأع�ساب طازجة، 

ليمون، عد�ص طازج، ذرة �سفراء، فطر طازج، زيتون طازج، فول �سوداين ثمر، بازلء طازجة، 

بطاطا طازجة، دواجن حية، اأرز غري معالج، �سم�سم، �سبانخ طازج، خ�سراوات طازجة، قمح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سنيورة لل�سناعات الغذائية م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

 ،191 ال�سناعية، �ص.ب:  احل�سني  بن  الثاين  عبداللـه  امللك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة 

�سحاب 11512، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149662

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1900، خمي�ص م�سيط 61961، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149679

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـريا  الألوة  م�ستح�سرات  اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت  التجميل،  لأغرا�ص  اللوز  حليب 

)ال�سبار( لأغرا�ص التجميل، �سابون م�ساد للعرق، م�سادات للعرق مواد تواليت، عطور 

زيوت عطرية، مواد قاب�سة لالأوعية لأغرا�ص جتميلية، قطع من �سابون التواليت/ قطع 

من ال�سابون، م�ستح�سرات تنظيف، مواد منظفة غري طبية لأغرا�ص العناية بالنظافة 

التنظيف،  لغر�ص  مبنظف  م�سربة  اأقم�سة  الزينة،  لأغرا�ص  منظف  حليب  ال�سخ�سية، 

كرميات جتميلية، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، 

مزيالت للروائح الكريهة لال�ستخدام الب�سري اأو للحيوانات، م�ستح�سرات دو�ص لأغرا�ص 

ال�سحة ال�سخ�سية اأو لإزالة الروائح الكريهة مواد الزينة، زيوت اأثريية/ زيوت عطرية، 

الليمون،  من  عطرية  زيوت  الكباد،  من  عطرية  زيوت  الأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت 

زيت  التجميل،  لأغرا�ص  الهيدروجني  بريوك�سيد  التجميل،  لأغرا�ص  ع�سبية  خال�سات 

التجميل، مياه ماي�سالر )معقمة  اليا�سمني، زيت اخلزامى، غ�سولت )لو�سن( لأغرا�ص 

ومنظفة للوجه(، خال�سة النعناع زيت عطري، زيوت لأغرا�ص التنظيف، زيوت لأغرا�ص 

نباتية،  جتميل  م�ستح�سرات  الزينة،  لأغرا�ص  زيوت  والروائح،  للعطور  زيوت  التجميل، 

زيت الورد، ماء معطر، م�ستح�سرات للحالقة، �سابون للحالقة، �سابون، �سابون لتن�سيع 

مناديل  زيوت عطرية،  تربينات  للزينة،  الطلق  الأقدام، م�سحوق  لتعرق  الن�سيج، �سابون 

مهبلية  غ�سولت  تواليت،  م�ستح�سرات  الزينة،  ماء  جتميلية،  بغ�سولت  م�سربة  ورقية 

لأغرا�ص ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفا انرتنا�سونال اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 222 مكلنتري درايف، كيت�سرن، اأونتاريو ان2ار 1اي8، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149680

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية،  لغايات  ل�سقة  اأربطة  طبية،  لغايات  ل�سقة  اأ�سرطة  ما�سة،  ح�سوة  ما�ص،  قطن 

�سابون م�ساد للبكترييا، غ�سول لالأيدي م�ساد للبكترييا، بل�سم لغايات طبية، �سمادات، 

فوط  طبية،  لغايات  منظفات  طبية،  لغايات  قطن  طبية،  لغايات  ا�ستحمام  م�ستح�سرات 

للم�سابني بال�سل�ص، �سابون مطهر، مطهرات لأغرا�ص �سحية، م�ستح�سرات دو�ص لغايات 

زينة  م�ستح�سرات  احلالقة،  بعد  ملا  طبية  غ�سولت  دوائية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  طبية، 

طبية، �سابون طبي، �ساي دوائي، مكمالت معدنية للغذاء، مكمالت غذائية، �سراويل ما�سة 

للم�سابني بال�سل�ص، بطانات �سراويل �سحية، �سراويل �سحية، �سراويل للحي�ص، �سراويل 

�سمادات  للحي�ص،  قطنية  �سدادات  �سحية،  قطنية  �سدادات  �سحية،  �سراويل  �سحية، 

مناديل  تعقيم،  م�ستح�سرات  تعقيم،  م�ستح�سرات  �سحية،  فوط  �سحية،  فوط  �سحية، 

ورقية م�سربة بغ�سولت )لو�سن( �سيدلنية، غ�سولت مهبلية لغايات طبية، م�ستح�سرات 

فـيتامينية، رقعات من الفـيتامينات التكميلية، �سراويل ما�سة للم�سابني بال�سل�ص، بطانات 

�سحية،  �سراويل  �سحية،  �سراويل  للحي�ص،  �سراويل  �سحية،  �سراويل  �سحية،  �سراويل 

�سدادات قطنية �سحية، �سدادات قطنية للحي�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفا انرتنا�سونال اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 222 مكلنتري درايف، كيت�سرن، اأونتاريو ان2ار 1اي8، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149681

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تدليك،  اأكيا�ص ن�سح )حماقن(،  جفنات )ق�سعات( لغايات طبية، رفالت )كبود(، 

اأجهزة واأدوات طبية، كوؤو�ص الطمث، اأجهزة واأدوات بولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفا انرتنا�سونال اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 222 مكلنتري درايف، كيت�سرن، اأونتاريو ان2ار 1اي8، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149683

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الربيدي،  بالطلب  والإعالن  الدعاية  والإعالن،  الدعاية  والإعالن،  الدعاية 

امل�ساعدة  مكتبية،  وظائف  باملواعيد  التذكري  خدمات  مكتبية،  وظائف  املواعيد  برجمة 

فـي اإدارة الأعمال، اإ�ست�سارات فـي اإدارة وتنظيم الأعمال، اإ�ست�سارات اإدارة الأعمال، تقدمي 

معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني، عر�ص ال�سلع، الإعالن 

على  ال�سلع  عر�ص  الكمبيوتر،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  املبا�سر،  بالربيد 

و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات الت�سويق عرب 

الهاتف، ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفا انرتنا�سونال اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 222 مكلنتري درايف، كيت�سرن، اأونتاريو ان2ار 1اي8، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149684

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـريا  الألوة  م�ستح�سرات  اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت  التجميل،  لأغرا�ص  اللوز  حليب 

)ال�سبار( لأغرا�ص التجميل، �سابون م�ساد للعرق، م�سادات للعرق مواد تواليت، عطور 

زيوت عطرية، مواد قاب�سة لالأوعية لأغرا�ص جتميلية، قطع من �سابون التواليت، قطع 

من ال�سابون، م�ستح�سرات تنظيف، مواد منظفة غري طبية لأغرا�ص العناية بالنظافة 

التنظيف،  لغر�ص  مبنظف  م�سربة  اأقم�سة  الزينة،  لأغرا�ص  منظف  حليب  ال�سخ�سية، 

كرميات جتميلية، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، 

مزيالت للروائح الكريهة لال�ستخدام الب�سري اأو للحيوانات، م�ستح�سرات دو�ص لأغرا�ص 

اأثريية، زيوت عطرية،  الزينة، زيوت  الكريهة مواد  الروائح  اأو لإزالة  ال�سخ�سية  ال�سحة 

الليمون،  من  عطرية  زيوت  الكباد،  من  عطرية  زيوت  الأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت 

زيت  التجميل،  لأغرا�ص  الهيدروجني  بريوك�سيد  التجميل،  لأغرا�ص  ع�سبية  خال�سات 

التجميل، مياه ماي�سالر )معقمة  اليا�سمني، زيت اخلزامى، غ�سولت )لو�سن( لأغرا�ص 

ومنظفة للوجه(، خال�سة النعناع زيت عطري، زيوت لأغرا�ص التنظيف، زيوت لأغرا�ص 

نباتية،  جتميل  م�ستح�سرات  الزينة،  لأغرا�ص  زيوت  والروائح،  للعطور  زيوت  التجميل، 

زيت الورد، ماء معطر، م�ستح�سرات للحالقة، �سابون للحالقة، �سابون، �سابون لتن�سيع 

مناديل  زيوت عطرية،  تربينات  للزينة،  الطلق  الأقدام، م�سحوق  لتعرق  الن�سيج، �سابون 

مهبلية  غ�سولت  تواليت،  م�ستح�سرات  الزينة،  ماء  جتميلية،  بغ�سولت  م�سربة  ورقية 

لأغرا�ص ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق، حليب اللوز لأغرا�ص التجميل، زيت اللوز، 

م�ساد  �سابون  التجميل،  لأغرا�ص  )ال�سبار(  فـريا  الألوة  م�ستح�سرات  اللوز،  �سابون 

للعرق، م�سادات للعرق مواد تواليت، عطور زيوت عطرية، مواد قاب�سة لالأوعية لأغرا�ص 

مواد  تنظيف،  م�ستح�سرات  ال�سابون،  من  قطع  التواليت،  �سابون  من  قطع  جتميلية، 

منظفة غري طبية لأغرا�ص العناية بالنظافة ال�سخ�سية، حليب منظف لأغرا�ص الزينة، 

اأقم�سة م�سربة مبنظف لغر�ص التنظيف، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات جتميل للعناية 

بالب�سرة، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، مزيالت للروائح الكريهة لال�ستخدام الب�سري 
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اأو للحيوانات، م�ستح�سرات دو�ص لأغرا�ص ال�سحة ال�سخ�سية اأو لإزالة الروائح الكريهة 

زيوت عطرية  الأرز،  زيوت عطرية من خ�سب  زيوت عطرية،  اأثريية،  زيوت  الزينة،  مواد 

التجميل، بريوك�سيد  الليمون، خال�سات ع�سبية لأغرا�ص  زيوت عطرية من  الكباد،  من 

الهيدروجني لأغرا�ص التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، غ�سولت )لو�سن( لأغرا�ص 

زيوت  زيت عطري،  النعناع  للوجه(، خال�سة  ماي�سالر )معقمة ومنظفة  مياه  التجميل، 

لأغرا�ص  زيوت  والروائح،  للعطور  زيوت  التجميل،  لأغرا�ص  زيوت  التنظيف،  لأغرا�ص 

الزينة، م�ستح�سرات جتميل نباتية، زيت الورد، ماء معطر، م�ستح�سرات للحالقة، �سابون 

للحالقة، �سابون، �سابون لتن�سيع الن�سيج، �سابون لتعرق الأقدام، م�سحوق الطلق للزينة، 

تربينات زيوت عطرية، مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت جتميلية، ماء الزينة، م�ستح�سرات 

تواليت، غ�سولت مهبلية لأغرا�ص ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفا انرتنا�سونال اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 222 مكلنتري درايف، كيت�سرن، اأونتاريو ان2ار 1اي8، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149685

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية،  لغايات  ل�سقة  اأربطة  طبية،  لغايات  ل�سقة  اأ�سرطة  ما�سة،  ح�سوة  ما�ص،  قطن 

�سابون م�ساد للبكترييا، غ�سول لالأيدي م�ساد للبكترييا، بل�سم لغايات طبية، �سمادات، 

فوط  طبية،  لغايات  منظفات  طبية،  لغايات  قطن  طبية،  لغايات  ا�ستحمام  م�ستح�سرات 

للم�سابني بال�سل�ص، �سابون مطهر، مطهرات لأغرا�ص �سحية، م�ستح�سرات دو�ص لغايات 

زينة  م�ستح�سرات  احلالقة،  بعد  ملا  طبية  غ�سولت  دوائية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  طبية، 

طبية، �سابون طبي، �ساي دوائي، مكمالت معدنية للغذاء، مكمالت غذائية، �سراويل ما�سة 

للم�سابني بال�سل�ص، بطانات �سراويل �سحية، �سراويل �سحية، �سراويل للحي�ص، �سراويل 

�سمادات  للحي�ص،  قطنية  �سدادات  �سحية،  قطنية  �سدادات  �سحية،  �سراويل  �سحية، 

مناديل  تعقيم،  م�ستح�سرات  تعقيم،  م�ستح�سرات  �سحية،  فوط  �سحية،  فوط  �سحية، 

ورقية م�سربة بغ�سولت )لو�سن( �سيدلنية، غ�سولت مهبلية لغايات طبية، م�ستح�سرات 

فـيتامينية، رقعات من الفـيتامينات التكميلية، �سراويل ما�سة للم�سابني بال�سل�ص، بطانات 

�سحية،  �سراويل  �سحية،  �سراويل  للحي�ص،  �سراويل  �سحية،  �سراويل  �سحية،  �سراويل 

�سدادات قطنية �سحية، �سدادات قطنية للحي�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفا انرتنا�سونال اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 222 مكلنتري درايف، كيت�سرن، اأونتاريو ان2ار 1اي8، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149686

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تدليك،  اأكيا�ص ن�سح )حماقن(،  جفنات )ق�سعات( لغايات طبية، رفالت )كبود(، 

اأجهزة واأدوات طبية، كوؤو�ص الطمث، اأجهزة واأدوات بولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفا انرتنا�سونال اإنك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 222 مكلنتري درايف، كيت�سرن، اأونتاريو ان2ار 1اي8، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149687

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الربيدي،  بالطلب  والإعالن  الدعاية  والإعالن،  الدعاية  والإعالن/  الدعاية 

امل�ساعدة  مكتبية،  وظائف  باملواعيد  التذكري  خدمات  مكتبية،  وظائف  املواعيد  برجمة 

فـي اإدارة الأعمال، اإ�ست�سارات فـي اإدارة وتنظيم الأعمال، اإ�ست�سارات اإدارة الأعمال، تقدمي 

معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني، عر�ص ال�سلع، الإعالن 

على  ال�سلع  عر�ص  الكمبيوتر،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  املبا�سر،  بالربيد 

و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات الت�سويق عرب 

الهاتف، ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديفا انرتنا�سونال اإنك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 222 مكلنتري درايف، كيت�سرن، اأونتاريو ان2ار 1اي8، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149863

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هريا لل�سناعة �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 26268 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: ٧/2٠21/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149864

فـي الفئة 1٧ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  وال�سلع  امليكا  الأ�سب�ستو�ش،  ال�سمغ،  الغوتاإبر�سا،  املطاط، 

مواد  الت�سنيع،  فـي  لال�ستخدام  مبثوقة  بال�ستيكية  مواد  الأخرى،  الفئات  فـي  املدرجة 

التعبئة والتوقف والعزل، اأنابيب مرنة غري معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هريا لل�سناعة �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 26268، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: ٧/2٠21/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠242

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد، م�ستخل�سات اللحوم الفواكه املحفوظة واملجمدة 

واملجففة واملطبوخة وخ�سراوات، الهالم، كومبوت املربى، بي�ش، احلليب واحلليب منتجات، 

زيوت ودهون الطعام .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي�سنو جوبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مالبارامبا، كوزيكود دي تي، كريل، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/2٠

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠299

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية )�سراب ال�سعري(، ع�سائر فواكه )م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه(، مياه معدنية 

م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، م�ستح�سرات 

بدون كحول لتح�سري امل�سروبات )�سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هلثي هارت اإ�سرتاليا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:1616 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 828 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠31٠

فـي الفئة 1٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سطناعية،  اأ�سنان  الأ�سنان،  طب  اأجهزة  بيطرية،  ومعدات  اأجهزة  طبية،  واأدوات  اأجهزة 

اأطراف ا�سطناعية، عيون ا�سطناعية، مواد للخياطة اجلراحية )واأدوات جتبري(، اأجهزة 

ومعدات جراحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: افـيو�ش ان�سرتومنت�ش ا�ش بي.زي.او.او

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بولندا، وار�سو 6٧2-٠2، دومنيو�سكا �سرتيت 133/19/1٧، بولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 828 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠394

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتعلقة مبعاجلة  التحاليل الطبية  العناية ال�سحية، خدمات  اخلدمات الطبية، خدمات 

ال�سيدلنية،  ال�ست�سارة  خدمات  الدم(  عينات  واأخذ  ال�سينية  الأ�سعة  )كفحو�ش  الأفراد 

الطبية،  امل�ساعدة  )التدليك(،  امل�ساج  ال�سحية،  الرعاية  الأ�سنان،  طب  الطبية،  العيادات 

العالج الطبيعي، الن�سائح ال�سيدلنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جممع اأوزون الطبي التخ�س�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

612 ر.ب:211 ويهي املر، ولية بهالء، حمافظة الداخلية،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠4٠3

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية  املكتبي(،  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  )وتوجيه  تنظيمية  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة 

واإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستل �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2٠21/11/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 828 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٠٧26

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�ستموب.كوم - م.د.م.�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة رقم 1٧3٠ انديجو ايكون، ار�ش رقم جي ال تي-بي ات�ش1-اف 

3 اأي، اإبراج بحريات جمريا، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: ٧/2٠21/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 192 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149272

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت،  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  لوز،  عجينة  با�ستا، 

ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، خبز بان، كاكاو، 

قهوة، كعك، �سوكوالتة، مرزبانية، حلويات، ف�سار حب الذرة، بوظة، 

فطائر حمالة بانكيك، خبز زجنبيل، اأقرا�ص �سكرية حلويات، بتي فور كعك، م�سحوق كعك، عجينة 

كعك، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الأغرا�ص الطهي، دابوق غلوتني معد لل�سناعات الغذائية، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة 

باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، معكرون معجنات، خبز، مالتوز �سكر امللت، دب�ص للطعام، 

معجنات،  حلويات،  حلوى  قطع  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  خردل،  نحل،  ع�سل  ال�سكر،  قطر 

�سو�ص  اأو اجلوز،  اللوز  برالني حلوى  دقيق بطاطا، مهلبية،  بيتزا،  افرجي،  بالزبدة، خبز  ب�سكويت 

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

رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها 

فواكه حلويات،  ك�سرتد، هالميات جلي  رقيق ه�ص،  ب�سكويت  مايونيز،  لالأكل،  �سكاكر  ال�سوكوالتة، 

�ساي مثلج، توابل �سلطة، حالوة طحينية، حلويات فول �سوداين، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة 

بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو 

جممد، مو�ص �سوكوالتة ، املو�ص )حلوى( �سكريات، بي�ستو �سو�ص، ق�سدة التارتار الأغرا�ص الطهي، 

الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حال  عجني،  املعكرونة،  �سل�سة  الطهي،  الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات 

مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي 

والبهارات،  املقطعة  ثلج، خملالت م�سنعة من اخل�سار  دوغ، مكعبات  الهوت  �سندوي�سات  املعكرونة، 

توابل بودرة، خبز بدون خمرية، حلويات �سكرية، كعك الوفل، �ساي، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية 

�سندوي�سات،  �سكر، خل،  للطعام،  ن�سا  قمح،  الغذائية، طحني  املواد  تغليظ لطهي  املخفوقة، عوامل 

�سل�سات توابل، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات 

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

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

امل�ستخدم لغايات طبية، �سو�سي، �سل�سات طماطم، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، فطائر 

�سينية، تاكو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، تبولة، معجون حب ال�سويا توابل، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها 

االأرز.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة حالب )هولدنغ( �ص.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بريوت، بدارو، جادة �سامي ال�سلح، بناية الطابق الرابع، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/13

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149624

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكاكر  �سكرية حلويات،  اأقرا�ص  �سوكوالتة، مرزبانية، حلويات،  �سكاكر،  �سكرية،  حلويات 

لالأكل، هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�ص �سوكوالتة، املو�ص )حلوى( �سكريات، معجون 

اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلويات عمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/2٨

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149٨33

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات احلانات البارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برنكري انرتنا�سيونال، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3000 اأوليمبو�ص بوليفارد داال�ص، تك�سا�ص 75019، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149٨35

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـييا لندن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق االأر�سي، 27 �ســارع جامي�ص، لندن 

دبليو 1 يو، 1دي اك�ص، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149٨4٨

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة،  حا�سوب  برامج 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع واالإرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع، �سارع الكورني�ص، �ص.ب: 62022- الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/7

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149920

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سموع �سجرة عيد امليالد، �سموع، فتائل لل�سموع، �سرج �سموع، �سموع عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149921

فـي الفئة ٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالعق،  ومالعق،  و�سوك  �سكاكني  للمائدة  اأدوات  ك�سط،  �سكاكني  االألوان،  ملزج  �سكاكني 

قطاعات �سكاكني، اأوان ف�سية �سكاكني و�سوك ومالعق، �سكاكني هواية م�سارط، �سكاكني 

املائدة  املائدة، مالعق و�سوك و�سكاكني  �سرياميكية، مالعق بال�ستيكية و�سوك و�سكاكني 

للر�سع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149922

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق، اأقالم ر�سا�ص، دفاتر كتابة اأو ر�سم، دفاتر مالحظات، م�ساطر قائمة الزاوية للر�سم، 

بطاقات، �سفائح من الورق قرطا�سية، طبا�سري الكتابة، مالقط ورق، علب الأقالم احلرب، 

الأغرا�ص  ا�ست�سفاف  اإبر  ورق،  ثقاالت  للمكاتب،  مماحي،  كا�سطات  املطاط،  من  مماحي 

الر�سم، ورق م�سيء، ورق معجن، م�سابك للورق، قرطا�سية، ورق الرب�سمان، اأ�سرطة من 

الورق، بخالف اخلردوات وزينة ال�سعر، اأكيا�ص مغلفات واأجربة، من الورق اأو البال�ستيك 

للتعبئة، علب من الورق اأو الورق املقوى، اأغطية قوارير من الورق اأو الورق املقوى، �سكاكني 

للورق لفتح الر�سائل، مناديل من الورق للموائد، زوايا ر�سم، م�ساطر تائية للر�سم، اأغلفة 

قوارير من الورق اأو الورق املقوى، ل�ساقات قرطا�سية، عقد من الورق، بخالف اخلردوات 

وزينة ال�سعر، رايات ورقية، اأعالم ورقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149923

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اأو اجل�ص  اأو ال�سمع  زينة بال�ستيكية لالأطعمة واملاأكوالت، هياكل �سغرية من اخل�سب 

من مواد بال�ستيكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149924

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقداح برية، اأطباق عميقة، عيدان تنظيف االأ�سنان، اأطباق ورقية، �سواين من الورق لغايات 

عيدان  حامالت  منزلية،  لغايات  �سواين  �سموع،  حلقات  كوؤو�ص،  اأطباق،  �سحون  منزلية، 

تنظيف اأ�سنان، م�سابيح حامالت، ال�سموع، مغارف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149925

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  لي�ست  للموائد  بيا�سات  للموائد،  ورقية  غري  اأغطية  ورقية،  غري  للموائد،  اأغطية 

الورق، مناديل من الن�سيج للموائد، مفار�ص من الن�سيج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149926

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قبعات، ف�ساتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149927

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطواق زهور ا�سطناعية، اأ�سرطة للخياطة، اأقوا�ص لل�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 14992٨

فـي الفئة 2٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دمى للحيوانات االأليفة، األعاب حلقية، اأ�سجار عيد امليالد من مواد تركيبية، كرات للعب، 

اأجرا�ص  امليالد،  عيد  ل�سجرة  �سمعدانات  للحفالت،  هدايا  امليالد  لعيد  مفرقعات  األعاب، 

عيد  ل�سجرة  ا�سطناعي  ثلج  متحركة،  دمى  اللعب،  م�سد�سات  امليالد،  عيد  �سجرة  زينة 

امليالد، م�سد�سات هوائية للعب، زينات ل�سجر عيد امليالد ما عدا مواد االإ�ساءة وال�سموع 

واحللويات، قواعد �سجرة عيد امليالد، األعاب م�سنوعة من املخمل، مركبات لعب، اأحاجي 

التحكم فـيها عن بعد، ورق  ال�سور املقطوعة، علب مفاجاآت مزخرفة، مركبات لعب يتم 

لعب �سدة، نثار الورق امللون، قبعات احلفالت الورقية، مناذج لعب، متاثيل لعب، اإن�سان اآيل 

لعبة، األعاب م�سنوعة من املخمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ص، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ص-3165 مينابولي�ص، مين�سوتا 2467-

55403، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149934

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميع  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ص  تنظيم  التجارية،  املعلومات  وكاالت  خدمات 

املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، معلومات 

جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع واالإرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع، �سارع الكورني�ص، �ص.ب: 62022 - الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149935

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  الت�سلية،  خدمات  الريا�سية،  املباريات  تنظيم 

الرتفـيه،  عن  معلومات  املتجولة،  املكتبات  خدمات  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفـري  الرتفـيه، 

اأو تعليمية، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، تاأجري  تنظيم املعار�ص لغايات ثقافـية 

من  مبا�سرة  املقدمة  االألعاب  خدمات  الريا�سية،  املع�سكرات  خدمات  اال�ستادات،  مرافق 

�سبكة حا�سوب، تاأجري املالعب الريا�سية، تاأجري معدات اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع واالإرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع، �سارع الكورني�ص، �ص.ب: 62022 - الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149936

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سات  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير   ،SaaS كخدمات  الربجميات 

تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا 

ملعامالت التجارة االإلكرتونية، خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول 

واحد، توفـري اأجهزة بحث فـي االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع واالإرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع، �سارع الكورني�ص، �ص.ب: 62022 - الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149937

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبائك ت�سكل من معادن نفـي�سة، جموهرات من الكهرمان االأ�سفر، خيوط ف�سية جموهرات، 

�ساعات كبرية، اأ�ساور جموهرات، اأحزمة ل�ساعات اليد، حلي �سغرية للمجوهرات، دبابي�ص 

اأدوات  �ساعات،  �سال�سل  جموهرات،  �سل�سلية  قالئد  �سم�سية،  �ساعات  جموهرات،  للزينة 

جموهرات،  نفـي�سة  معادن  من  خيوط  ما�ص،  جموهرات،  قالئد  الدقيقة،  الوقت  قيا�ص 

اأو ن�سف م�سغولة،  نفـي�سة غري م�سغولة  جموهرات، ميداليات كبرية جموهرات، معادن 

لل�ساعات  اآالت  وال�ساعات  الكبرية  لل�ساعات  اآالت  لل�ساعات،  بلور  �ساعات،  نواب�ص  �ساعات، 

الكبرية وال�ساعات، ذهب غري م�سغول اأو مطرق، خيوط ذهبية جموهرات، الآلئ جموهرات، 

اأحجار �سبه كرمية، اأحجار كرمية، بالتني فلز، بلخ�ص �سبينل، اأحجار كرمية، ن�سب من 

معادن  من  فنية  اأ�سغال  جموهرات،  خوامت  نفـي�سة،  معادن  من  �سبائك  نفـي�سة،  معادن 

نفـي�سة، �سناديق من معادن نفـي�سة، جموهرات لتزيني القبعات، اأقراط، زمامات مرابط، 

غري  ف�سة  العنق،  ربطات  دبابي�ص  جموهرات،  دبابي�ص  لل�ساعات،  علب  القم�سان،  الأكمام 

م�سغولة اأو مطرقة، جموهرات جمتزعة، علب للمجوهرات، م�سابك للمجوهرات، لوازم 

ل�سنع املجوهرات، قطع كابو�سون، علب الإهداء املجوهرات، watch hands، حلي �سغرية 

ل�سال�سل املفاتيح.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جارارد هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 24 األبيمارل �سرتيت، لندن، دبليو 1 ا�ص 4 ات�ص تي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150127

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�ستنة، خدمات تربية االأحياء املائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دمي كون�سين�سين�ص اأن فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بلجيكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هافن 1025، �سيلديجك 302070 زويجندريخت، بلجيكا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150129

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحالب غري معاجلة لال�ستهالك الب�سري اأو احليواين، غالل بذور، نباتات، �ستول، طعم 

حي ل�سيد ال�سمك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دمي كون�سين�سين�ص اأن فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بلجيكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هافن 1025، �سيلديجك 302070 زويجندريخت، بلجيكا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/16

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150156

فـي الفئة 2٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات  دمى،  متحركة،  دمى  للدمى،  بيوت  األعاب،  بناء،  األعاب  لعب،  بناء  قوالب  األعاب، 

�سغرية، اأجهزة لالألعاب االإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع اأجهزة اأو �سا�سات 

األعاب  املعار�ص،  فـي  اأجهزة ركوب  للدببة،  البدنية، دمى  للريا�سة  اأدوات  عر�ص خارجية، 

لوحية، مركبات لعب يتم التحكم فـيها عن بعد، اآالت ت�سلية تعمل اأتوماتيكيا وبالنقد، اآالت 

القمار للعب القمار، لعب اأطفال حم�سوة، اأجهزة لعبة فـيديو، عدد مقيا�ص منوذجية لعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليجو جوري�ص اأ / ا�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7190 بيالند، الدمنارك

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150157

فـي الفئة 2٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات  دمى،  متحركة،  دمى  للدمى،  بيوت  األعاب،  بناء،  األعاب  لعب،  بناء  قوالب  األعاب، 

�سغرية، اأجزة لالألعاب االإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع اأجهزة اأو �سا�سات 

فـي  ركوب  اأجهزة  لوحية،  األعاب  للدببة،  دمى  البدنية،  للريا�سة  اأدوات  خارجية،  عر�ص 

املعار�ص، مركبات لعب يتم التحكم فـيها عن بعد، اآالت ت�سلية تعمل اأتوماتيكيا وبالنقد، 

عدد مقيا�ص منوذجية لعب، اآالت القمار للعب القمار، لعب اأطفال حم�سوة، اأجهزة لعبة 

فـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليجو جوري�ص اأ / ا�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7190 بيالند الدمنارك

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15015٨

فـي الفئة 2٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات  دمى،  متحركة،  دمى  للدمى،  بيوت  األعاب،  بناء،  األعاب  لعب،  بناء  قوالب  األعاب، 

�سغرية، اأجزة لالألعاب االإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع اأجهزة اأو �سا�سات 

عر�ص خارجية، اأدوات للريا�سة البدنية، دمى للدببة، اأجهزة ركوب فـي املعار�ص، �سبكات 

اأتوماتيكيا  تعمل  ت�سلية  اآالت  بعد،  عن  فـيها  التحكم  يتم  لعب  مركبات  الفرا�ص،  �سيد 

حم�سوة،  اأطفال  لعب  القمار،  للعب  القمار  اآالت  لعب،  منوذجية  مقيا�ص  عدد  وبالنقد، 

اأجهزة لعبة فـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليجو جوري�ص اأ / ا�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7190 بيالند الدمنارك

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150161

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية، م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات 

�سيدالنية، اأدوية لالأغرا�ص الب�سرية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجيو�ص فارما�سيوتيكالز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،4169-02139 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ٨٨ �سيـــدين �ستـــــريت، كـــامبـــريدج، ما�ســــات�ســــو�ست�ص 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150162

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأبحاث الكيميائية، االأبحاث التكنولوجيو، االأبحاث البيولوجية، خدمات خمترب علمي، 

البحث العلمي، جتارب �سريرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجيو�ص فارما�سيوتيكالز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،4169-02139 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ٨٨ �سيـــدين �ستـــــريت، كـــامبـــريدج، ما�ســــات�ســــو�ست�ص 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150164

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأبحاث الكيميائية، االأبحاث التكنولوجيو، االأبحاث البيولوجية، خدمات خمترب علمي، 

البحث العلمي، جتارب �سريرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجيو�ص فارما�سيوتيكالز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،4169-02139 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ٨٨ �سيـــدين �ستـــــريت، كـــامبـــريدج، ما�ســــات�ســــو�ست�ص 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150165

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 27043 ال�سفاة 13131، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150171

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 27043 ال�سفاة 13131، دولة الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150172

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سخات طرد مركزي، �ساغطات اآالت، م�سخات اأجزاء اآالت اأو مكائن اأو حمركات، اآالت 

تر�سيح، اآالت نفخ ل�سغط وت�سريف ونقل الغازات، اآالت نفخ ل�سغط و�سفط ونقل احلبوب، 

عدد اآلية، منظمات اجزاء اآالت، عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا، عدد اجزاء اآالت، 

الت�سخني، مراوح املحركات واملكائن، معدات زراعية عدا  اآالت، م�سخات ملن�ساآت  م�سخات 

ما يدار باليد، م�سخات تدار بالهواء امل�سغوط، مكائن بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات 

الربية، مبادالت حرارية اجزاء اآالت، حمركات كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات 

الربية، مفاتيح حتكم تدار بالهواء امل�سغوط لالآالت واملحركات واملكائن، اآالت نفخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانو�سونيك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006، اوازا كادوما، كادوما-�سي، او�ساكا ٨501-571، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150173

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، من�ساآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات 

ال�سناعية، لوحات حتكم كهربائية، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة حتكم عن بعد، برامج 

حا�سوب،  برامج  مراقبة  برامج  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة 

من�سات  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  للتفريغ،  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات 

لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانو�سونيك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006، اوازا كادوما، كادوما-�سي، او�ساكا ٨501-571، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150174

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جمففات هواء جمففات، اأجهزة تربيد الهواء، من�ساآت تكييف الهواء، من�ساآت تر�سيح الهواء، 

مراجل بخالف اأجزاء االآالت، مكيفات هواء للمركبات، م�سعات حرارية للتدفئة املركزية، 

الرطوبة(،  )مزيالت  تعقيم  اأجهزة  الهواء،  تنقية  ومكنات  اأجهزة  الهواء،  تكييف  اأجهزة 

�سخانات  ال�ساخن،  بالهواء  تدار  اأجهزة  الهواء،  تكييف  فالتر،  مر�سحات  هواء،  معقمات 

مل�سعات  ترطيب  اأجهزة  ت�سخني،  مراجل  ت�سخني،  اأجهزة  الهواء،  لتكييف  مراوح  للحمام، 

اأجهزة  كهربائية،  حرارية  م�سعات  )معقمات(،  ماء  معقمات  جممدات،  املركزية،  التدفئة 

ومن�ساآت جتفـيف،  اأجهزة  املاء،  اأو  الهواء  ملعاجلة  تاأين  اأجهزة  غاز،  واآالت تربيد، مراجل 

الهواء، م�سخات  اأجزاء من من�ساآت تكييف  املغا�سل، مراوح  اليدين عند  اأجهزة لتجفـيف 

حرارة، اأجهزة الإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�سخ�سي، �سجاد يدفاأ كهربائيا، 

مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي، جمففات كهربائية للغ�سيل، من�ساآت تدفئة )اأجهزة 

ومن�ساآت التدفئة حتت االأر�سية(، من�ساآت توريد املياه.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانو�سونيك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006، اوازا كادوما، كادوما-�سي، او�ساكا ٨501-571، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150175

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واإ�سالح  الكهربائية، تركيب و�سيانة  االأجهزة  واإ�سالح  املراجل، تركيب  واإ�سالح  تنظيف 

االآالت واملعدات املكتبية، اإ�سالح التنجيد، تاأجري معدات االإن�ساء، تركيب واإ�سالح معدات 

التطهري  املباين،  اإن�ساء  على  االأ�سراف  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  الت�سخني، 

من اجلراثيم، معاجلة املباين ملنع الرطوبة، عزل املباين، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات 

االآلية، تنجيد االأثاث، �سباكة املوا�سري، اإ�سالح امل�سخات، تركيب واإ�سالح معدات التجميد، 

معلومات عن االإن�ساء، معلومات عن االإ�سالح، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، 

ال�سرف،  م�سخات  تاأجري  اإن�سائية،  ا�ست�سارات  الكهربائية،  االأجهزة  فـي  الت�سوي�ص  اإزالة 

خدمات الكهربائيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانو�سونيك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006، اوازا كادوما، كادوما-�سي، او�ساكا ٨501-571، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150176

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم  احلا�سوب،  برجمة  حا�سوب،  اأجهزة  تاأجري  املباين،  واإقامة  ت�سميم  وعلوم  فنون 

اأنظمة  اأجهزة احلا�سوب، حتليل  ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير  برامج حا�سوبية، 

فـي  ا�ست�سارات  املادي،  التحويل  بخالف  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل  حا�سوب، 

الربجميات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، احلو�سبة ال�سحابية، تطوير 

النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر )تطوير من�سات الكمبيوتر(، االأبحاث التكنولوجيو، الت�سميم 

ال�سناعي، امل�سح اجليولوجي، م�سح االأرا�سي، االأبحاث امليكانيكية، مراقبة اجلودة، تاأجري 

اأنظمة  مراقبة  ال�سبكة،  خادمات  تاأجري  امل�سح،  حا�سوب،  برامج  �سيانة  حا�سوب،  برامج 

فـي  اال�ست�سارة   ،SaaS كخدمات  الربجميات  املياه،  حتليل  بعد،  عن  بالتداول  احلا�سوب 

تكنولوجيا املعلومات، توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق 

مواقع االإنرتنت، جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات، خدمات 

اال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، اأبحاث 

فـي جمال ت�سييد االأبنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانو�سونيك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006، اوازا كادوما، كادوما-�سي، او�ساكا ٨501-571، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150177

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية،  لغايات  ال�سقة  اأربطة  للعث،  م�ساد  ورق  �سحية،  فوط  للحي�ص،  قطنية  �سدادات 

غازات  طبية،  لغايات  معدة  حمية  م�سروبات  واالأطفال،  للر�سع  اأغذية  �سحية،  �سراويل 

لغايات طبية، كوا�سف كيميائية لغايات طبية اأو بيطرية، م�ستح�سرات تنظيف العد�سات 

الال�سقة، و�سائد لالإر�ساع، ل�سقات عيون لغايات طبية، حفاظات للر�سع، حفاظات اأطفال 

على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، غ�سول العني طبي، مكمالت 

التقاط  ورق  ل�سقات،  �سحية(،  وكمادات  للحي�ص  )�سمادات  كمادات  للحيوانات،  غذائية 

عينية،  قطرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية،  كب�سوالت  �ساغطة،  اأربطة  الذباب، 

قطن لغايات طبية، مياه معدنية لغايات طبية، اأمالح مياه معدنية، دقيق لبني للر�سع 

واالأطفال، �سا�ص للت�سميد، زيوت دوائية، قطن ما�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روهتو فارما�سيوتيكال كو.، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

اأو�ساكا  �سي،   - اأو�ساكا  كو،   - اإيكونو  ت�سومي،   1 تات�سومين�سي   ،1-٨ العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

544-٨666، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15017٨

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأبواب،  كهربائية  اأجرا�ص  وكبالت،  اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر  مواد 

األياف ب�سرية فتائل تو�سيل ال�سوء، اأ�سالك هواتف، اأقرا�ص مدجمة �سمعية - ب�سرية، 

عر�ص  وحدات  اإلكرتونية  اأقالم  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة 

املودم،  اأجهزة  بيانات مغناطي�سية،  و�سائط تخزين  ب�سري، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، 

�سا�سات عر�ص اأجزاء حا�سوب، فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة 

ما�سحات  بيانات،  معاجلة  معدات  قارئات  معاجلات،  مركزية  معاجلة  وحدات  احلا�سوب، 

لي�ست  ت�سخي�ص  اأجهزة  فـيديو،  كامريات  اإلكرتونية،  مفكرات  بيانات،  معاجلة  معدات 

اإلكرتونية جيبية، مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، لوحات  اأجهزة ترجمة  لغايات طبية، 

اإعالنات اإلكرتونية، نظارات �سم�سية، �سا�سات فـيديو، هواتف فـيديو، من�سورات اإلكرتونية 

قابلة للتفريغ، مغناطي�سات للزينة، لبادات الفاأرة، برامج األعاب حا�سوب، �سماعات الراأ�ص، 

للهواتف  نغمات  حتميل  مرمزة،  مغناطي�سية  تعريف  اأ�ساور  للهواتف،  يدوية  غري  اأطقم 

النقالة، حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي 

للحوا�سيب  مكيفة  حقائب  اخلليوي،  الهاتف  اأ�سرطة  حممولة،  و�سائط  م�سغالت   ،GPS

اإلكرتونية، هواتف  املحمولة، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب 

احلوادث  من  واقية  اأجهزة  احلا�سوب،  عتاد  كهربائية،  مهايئات  لوحية،  حوا�سيب  ذكية، 

لال�ستخدام ال�سخ�سي، اأجهزة حتليل الهواء، اأجهزة اإنذار، �سناديق نغم مو�سيقية، اأجهزة 

اأجهزة  واقية،  خوذ  حا�سبة،  اآالت  ال�سوت،  ملكربات  كبائن  الكهربائية،  البطاريات  �سحن 

كهربائية،  نواقل  عدادات،  اخلطى،  عدادات  الكهربائي،  التيار  مبدالت  احلرارة،  تنظيم 

وماآخذ  قواب�ص  كهربائية،  مفاتيح  وحرارية،  والكرتو�ستاتية  فوتوغرافـية  ت�سوير  اآالت 

واأدوات تو�سيل اأخرى و�سالت كهربائية، مفاتيح خاليا كهرباء، �سور كرتونية متحركة، 

كبالت  مقايي�ص،  �سوت،  مكربات  اإمالئية،  اآالت  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات 

كهربائية، �سناديق م�سنوعة خ�سي�سا لالأجهزة واالأدوات الفوتوغرافـية، مر�سحات فالتر، 

م�ستقبالت  م�ساحة،  واأدوات  اأجهزة  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير 
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ات�سال داخلي، نظارات  اأجهزة  البيانات،  اأجهزة معاجلة  �سمعية وب�سرية، �سور جم�سمة، 

بطاريات،  مالحية،  اأدوات  ميكروفونات،  حا�سوب،  ذاكرات  اأجهزة  واقية،  اأقنعة  ب�سرية، 

واأدوات  اأجهزة  ال�سواعق،  اأجهزة حا�سوب، ق�سبان منع  واأدوات ب�سرية،  اأجهزة  كهربائية، 

اأجهزة  هاتف،  اأجهزة  عر�ص،  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  الأجهزة  منا�سب  وزن، 

تعليمية، اأقفال كهربائية، اأجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات، اأجهزة نقل ال�سوت، 

اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة تلفزيونية، اأجهزة حتكم عن بعد، موؤ�سرات درجة احلرارة، 

اأجهزة ت�سجيل الزمن، مر�سالت لالت�سال عن بعد، اأجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة، �سفارات 

للكالب، م�سجالت فـيديو، رقائق دارات متكاملة، هواتف خلوية، اأجهزة حممولة لتقفـي 

الن�ساط، اأ�سورة مو�سولة اأجهزة قيا�ص، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، 

دعامات للت�سوير الذاتي اأحادية االأرجل ويدوية اال�ستعمال، قالدات اإلكرتونية لرتوي�ص 

احليوانات، اأجهزة اإطفاء النريان، موازين مع وظيفة قيا�ص كتلة اجل�سم، حمطات طرفـية 

تفاعلية مزودة ب�سا�سة مل�ص، موازين احلمامات، اأغ�سية واقية خم�س�سة للهواتف الذكية، 

�سماعات الواقع االفرتا�سي، اإن�سان اآيل ذو موا�سفات ب�سرية وذكاء ا�سطناعي، اأجهزة مزج 

ال�سوت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساومى انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 006، فلور 6، بلدينج 6، يارد 33، ميديل �سريقي رود، هايدين 

دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150179

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، حما�سبة، عر�ص ال�سلع، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال 

التجارية اأو ال�سناعية، البيع باملزاد العلني، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، دعاية واإعالن، 

املعار�ص  تنظيم  واالإعالن،  الدعاية  وكاالت  خدمات  العامة،  العالقات  االأعمال،  اأبحاث 

تاأجري  الراأي،  ا�ستطالعات  االأعمال،  عن  واالأخبار  املعلومات  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات 

امل�ساحات االإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، 

تاأجري وقت للدعاية واالإعالن فـي و�سائل االإعالم، تاأجري اآالت البيع، خدمات املقارنة بني 

االأ�سعار، عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح 

للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، تنظيم اال�سرتاكات فـي خدمات االت�ساالت 

ل�سالح الغري، معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري، البحث عن كفالة، 

ت�سويق، تاأجري منا�سب للبيع، توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، اإتاحة 

�سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساومى انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 006، فلور 6، بلدينج 6، يارد 33، ميديل �سريقي رود، هايدين 

دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨0

فـي الفئة 3٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  التلفونات، خدمات  بالتلفزيون، خدمات  البث  الر�سائل،  اإر�سال  بالراديو،  االإذاعة 

الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب، نقل الربيد  بالتلفون اخللوي، نقل  االأنباء، االت�ساالت 

ال�سناعية، خدمات لوحات  االأقمار  االإر�سال عرب  اأو  البث  التلفونات،  تاأجري  االإلكرتوين، 

حا�سوبية  �سبكة  عرب  خا�سة  تو�سيالت  توفـري  ات�ساالت،  خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات 

امل�ستخدم  اإمكانية تو�سيل  دولية، توجيه وربط االت�ساالت، االجتماعات عن بعد، توفـري 

ب�سبكة حا�سوب عاملية، توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد، توفـري حجرات عرب االإنرتنت، 

خدمات  الال�سلكي،  البث  ال�سوتي،  الربيد  خدمات  معلومات،  بقاعدة  الربط  توفـري 

االإنرتنت،  عرب  املتوا�سل  البيانات  تدفق  ال�سبكية،  املنتديات  توفـري  بالفـيديو،  املوؤمترات 

نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساومى انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 006، فلور 6، بلدينج 6، يارد 33، ميديل �سريقي رود، هايدين 

دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨1

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأبحاث التجميل، الت�سميم ال�سناعي، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، ا�ست�سارات 

مراقبة  التخطيطية،  الفنون  ت�سميم  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي 

ا�سرتجاع  لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  حا�سوب،  برامج  تاأجري  اجلودة، 

البيولوجية،  االأبحاث  حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  حا�سوب،  برامج  �سيانة  احلا�سوب،  بيانات 

اإن�ساء  اإلكرتونية،  اإىل  اأنظمة حا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية  امل�سح، ت�سميم 

و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع االإنرتنت، خدمات الوقاية 

اأنظمة احلا�سوب  من الفـريو�سات احلا�سوبية، توفـري اأجهزة بحث فـي االإنرتنت، مراقبة 

بالتداول عن بعد، الربجميات كخدمات SaaS، البحث العلمي، ن�سخ احتياطية للبيانات 

ال�سحابية،  احلو�سبة  اخلرائط،  ر�سم  خدمات  للبيانات،  اإلكرتوين  تخزين  املوقع،  خارج 

جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات، خدمات التنبوؤ بالطق�ص، 

فك ت�سفـري الهواتف النقالة، خدمات ت�سفـري البيانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساومى انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 006، فلور 6، بلدينج 6، يارد 33، ميديل �سريقي رود، هايدين 

دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨2

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنظيف العد�سات الال�سقة، ل�سقات عيون لغايات طبية، غ�سول العني طبي، 

بل�سمية  م�ستح�سرات   ،pharmaceuticals �سيدالنية،  لغايات  نباتية  م�ستخل�سات 

كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بل�سم  طبية،  لغايات 

طبية،  لغايات  عقاقري  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سمادات،  عينية،  قطرات  �سيدالنية، 

دهون لغايات طبية، زيوت دوائية، حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�سقة، غ�سوالت لو�سن، 

لغايات �سيدالنية، مراهم عطرية لغايات طبية، اأم�سال، مراهم لغايات �سيدالنية، اأمالح 

لالأغرا�ص  اأدوية  �سيدالنية،  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  ال�سوديوم 

م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  ت�سخي�ص  م�ستح�سرات  بيطرية،  لغايات  اأدوية  الب�سرية، 

كيميائية لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات بيطرية، كوا�سف كيميائية لغايات 

طبية اأو بيطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأور�سافارم اأرزنيمتل جي ام بي ات�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اند�سرتي �سرتا�سة 35، 66129 �ساراإبروكني، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨3

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بل�سم لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدالنية، م�ستح�سرات كيميائية �سيدالنية، قطرات 

عينية، �سمادات، م�ستح�سرات فـيتامينية، حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�سقة، عقاقري 

لغايات طبية، دهون لغايات طبية، م�ستح�سرات بل�سمية لغايات طبية، زيوت دوائية، غ�سوالت 

لو�سن، لغايات �سيدالنية، مراهم عطرية لغايات طبية، اأم�سال، مراهم لغايات �سيدالنية، 

اأمالح ال�سوديوم لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدالنية، اأدوية لالأغرا�ص 

م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  ت�سخي�ص  م�ستح�سرات  بيطرية،  لغايات  اأدوية  الب�سرية، 

كيميائية لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات بيطرية، كوا�سف كيميائية لغايات 

اأو بيطرية، م�ستح�سرات تنظيف العد�سات الال�سقة، ل�سقات عيون لغايات طبية،  طبية 

.pharmaceuticals ،غ�سول العني طبي، م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدالنية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأور�سافارم اأرزنيمتل جي ام بي ات�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اند�سرتي �سرتا�سة 35، 66129 �ساراإبروكني، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨5

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظارات  ب�سرية،  عد�سات  البيانات،  معاجلة  اأجهزة  للنظارات،  خيوط  للنظارات،  �سال�سل 

واأدوات ب�سرية، عد�سات  اأجهزة  اأطر للنظارات،  �سلع ب�سرية،  ب�سرية، عد�سات للنظارات، 

ال�سقة، حاويات للعد�سات الال�سقة، علب للنظارات، برجميات حا�سوب م�سجلة، نظارات 

قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  �سم�سية، 

للتنزيل، عتاد احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأور�سافارم اأرزنيمتل جي ام بي ات�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اند�سرتي �سرتا�سة 35، 66129 �ساراإبروكني، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨6

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة، �سريفة، ا�ستثمار االأموال، ا�ست�سارات مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنك التجاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3232 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨7

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملناديل  ال�سحية  للفوط  اأحزمة  )و  �سحية  فوط  للحي�ص(،  )�سمادات  �سمادات 

ال�سحية(، �سمادات طبية )�سمادات �سحية(، �سراويل �سحية، �سدادات قطنية للحي�ص، 

كمادات )كمادات �سحية(، بطانات �سراويل �سحية، فوط للم�سابني بال�سل�ص، فوط ما�سة 

للم�سابني بال�سل�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا بروكرت اآند جامبل كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون بروكرت اآند جامبل بالزا، �سين�سيناتي، اأوهايو 45202، الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨٨

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطن  عينية،  قطرات  لالأدوية،  كب�سوالت  �ساغطة،  اأربطة  الذباب،  التقاط  ورق  ل�سقات، 

لغايات طبية، دقيق لبني للر�سع واالأطفال، �سا�ص للت�سميد، زيوت دوائية، قطن ما�ص، 

اأغذية للر�سع واالأطفال،  اأغذية حمية معدة لغايات طبية،  اأربطة ال�سقة لغايات طبية، 

م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، غازات لغايات طبية، م�ستح�سرات تنظيف العد�سات 

الال�سقة، و�سائد لالر�ساع، ل�سقات عيون لغايات طبية، حفاظات للر�سع، حفا�سات اأطفال 

على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، غ�سول العني طبي، مكمالت 

غذائية للحيوانات، كمادات )كمادات �سحية و�سمادات للحي�ص(، فوط �سحية )و�سدادات 

قطنية �سحية(.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روهتو فارما�سيوتيكال كو.، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

اأو�ساكا  �سي،   - اأو�ساكا  كو،   - اإيكونو  ت�سومي،   1 تات�سومين�سي   ،1-٨ العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

544-٨666، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨9

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هند االأهلية للتجارة العامة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

اأحمد اجلابر، مبنى باترنز،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سرق، قطعة )6(، ق�سيمة )19(، �سارع 

دور )10(، مكتب )33(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150190

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  خدمات  االإعالنات،  ل�سق  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

احلقائق  تق�سي  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  التجارية،  املعلومات 

فـي االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، دعاية واإعالن، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، 

عن  واالأخبار  املعلومات  املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات 

االأعمال، تاأجري امل�ساحات االإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واالإعالن بالطلب 

�سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفـري  خدمات  بالت�سوير،  الن�سخ  اآالت  تاأجري  الربيدي، 

خدمات  االإعالم،  و�سائل  فـي  واالإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  اأخرى،  الأعمال  وخدمات 

بالتجزئة، معلومات  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  �سلع على  االأ�سعار، عر�ص  املقارنة بني 

اأو اخلدمات، معاجلة االإدارة التجارية  جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات 

وتوفـري  تنظيم  الرتويجية،  لالأغرا�ص  االأزياء  عرو�ص  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�ص 

معلومات  توفـري  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  واالأعمال،  للتجارة  االت�سال  معلومات 

تاأجري الفتات  ال�سداد للغري،  اإدارة جتارية لربامج  االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، 

اأو دعائية، خدمات الو�ساطة فـي  دعائية للغري، جتميع فهار�ص املعلومات لغايات جتارية 

االأعمال  ورواد  اخلا�ص  القطاع  فـي  املحتملني  امل�ستثمرين  بني  للتوفـيق  االأعمال  قطاع 

الباحثني عن متويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العمادي للم�ساريع العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3٨90، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150191

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  خدمات  االإعالنات،  ل�سق  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

احلقائق  تق�سي  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  التجارية،  املعلومات 

فـي االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، دعاية واإعالن، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، 

عن  واالأخبار  املعلومات  املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات 

بالطلب  واالإعالن  الدعاية  ال�سكرتارية،  خدمات  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  االأعمال، 

�سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفـري  خدمات  بالت�سوير،  الن�سخ  اآالت  تاأجري  الربيدي، 

خدمات  االإعالم،  و�سائل  فـي  واالإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  اأخرى،  الأعمال  وخدمات 

بالتجزئة، معلومات  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  �سلع على  االأ�سعار، عر�ص  املقارنة بني 

اأو اخلدمات، معاجلة االإدارة التجارية  جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات 

وتوفـري  تنظيم  الرتويجية،  لالأغرا�ص  االأزياء  عرو�ص  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�ص 

معلومات  توفـري  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  واالأعمال،  للتجارة  االت�سال  معلومات 

تاأجري الفتات  ال�سداد للغري،  اإدارة جتارية لربامج  االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، 

اأو دعائية، خدمات الو�ساطة فـي  دعائية للغري، جتميع فهار�ص املعلومات لغايات جتارية 

االأعمال  ورواد  اخلا�ص  القطاع  فـي  املحتملني  امل�ستثمرين  بني  للتوفـيق  االأعمال  قطاع 

الباحثني عن متويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العمادي للم�ساريع العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3٨90، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150192

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  خدمات  االإعالنات،  ل�سق  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

احلقائق  تق�سي  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  التجارية،  املعلومات 

فـي االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، دعاية واإعالن، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، 

عن  واالأخبار  املعلومات  املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات 

االأعمال، تاأجري امل�ساحات االإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واالإعالن بالطلب 

�سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفـري  خدمات  بالت�سوير،  الن�سخ  اآالت  تاأجري  الربيدي، 

خدمات  االإعالم،  و�سائل  فـي  واالإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  اأخرى،  الأعمال  وخدمات 

بالتجزئة، معلومات  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  �سلع على  االأ�سعار، عر�ص  املقارنة بني 

اأو اخلدمات، معاجلة االإدارة التجارية  جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات 

وتوفـري  تنظيم  الرتويجية،  لالأغرا�ص  االأزياء  عرو�ص  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�ص 

معلومات  توفـري  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  واالأعمال،  للتجارة  االت�سال  معلومات 

تاأجري الفتات  ال�سداد للغري،  اإدارة جتارية لربامج  االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، 

اأو دعائية، خدمات الو�ساطة فـي  دعائية للغري، جتميع فهار�ص املعلومات لغايات جتارية 

االأعمال  ورواد  اخلا�ص  القطاع  فـي  املحتملني  امل�ستثمرين  بني  للتوفـيق  االأعمال  قطاع 

الباحثني عن متويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العمادي للم�ساريع العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3٨90، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146٨99

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية تهوية، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، اأجهزة تربيد الهواء، مر�سحات فالتر 

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

خزائن تربيد، اأحوا�ص تربيد لالأفران، �سخانات ماء، مراوح لتكييف الهواء، معدات تدفئة 

اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة  ال�ساخن، مراجل ت�سخني، مكيفات هواء للمركبات،  باملاء 

املركزية، عنا�سر ت�سخني )�سخانات مياه(، اأجهزة تكييف الهواء، جممدات، من�ساآت تنقية 

املاء، من�ساآت تربيد للماء، مبادالت حرارية بخالف اأجزاء اآالت، اأجهزة تبخري، اأجهزة واآالت 

تربيد، حجرات تربيد، اأوعية تربيد، �سناديق تربيد كهربائية، من�ساآت تربيد لل�سوائل، 

اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، من�ساآت واآالت تربيد، اأجهزة ومن�ساآت تربيد، معدات ومن�ساآت 

تربيد، مراوح اأجزاء من من�ساآت تكييف الهواء، من�ساآت تربيد للتبغ، من�ساآت واأجهزة تهوية 

تكييف الهواء، معدات تهوية تكييف الهواء للمركبات، اأغطية تهوية للمختربات، م�سخات 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اوال اخلليج لل�سناعات �ص.م.ب )مقفلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2٨

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149751

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص ال�سلع، دعاية واإعالن، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية، االإعالن والدعاية 

املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، 

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأحذية ال�سرحان للتجارة العامة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع فهد ال�سامل، عمارة الكويت، الدور )29(، مقابل جممع املثنى، 

الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149٨32

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برينكر انرتنا�سيونال، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3000 اأوليمبو�ص بوليفارد داال�ص، تك�سا�ص 75019، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150015

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت اللوز، لوا�سق لغايات التجميل، �سابون اللوز، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، كهرمان 

التواليت،  لغايات  منظف  حليب  الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  جتميلية،  اأقنعة  عطر، 

�سابون م�ساد للعرق، حليب اللوز الأغرا�ص التجميل، عطور زيوت طيارة، م�ستح�سرات 

ق�سر مزيالت األوان، لغايات التجميل، رذاذات الإنعا�ص رائحة الفم، �سرائح اإنعا�ص النف�ص، 

طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  جتميلية،  الأغرا�ص  ال�سبار  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأعواد قطن الأغرا�ص التجميل، م�ستح�سرات مكياج، 

م�ستح�سرات جتميل للرمو�ص، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني الأغرا�ص 

التجميل، اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، �سمع للجلد املدبوغ، خال�سات زهور عطور، 

زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، ايونون عطر، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، طالء 

ال�سفاه، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، زيت الورد، غ�سوالت لو�سن، الأغرا�ص التجميل، عطور، 

�سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن بن اأحمد الدهام و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص، 11521، ب.�ص: 41009، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150036

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سم�سرة االأوراق املالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الو�سيط لالأعمال املالية )�ص.م.ك(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

الدور  اخلليجية،  جممع  املتنبي،  �سارع   ،)7( قطعة  �سرق،  الكويت،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الثامن، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150334

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�ساعات  الكبرية  ال�ساعات  �سناعة  املدرجة  ال�ساعات  وجوه  يد،  �ساعات  كبرية،  �ساعات 

عموما، كرونوغرافات موؤقتات م�سجلة، �ساعات، �ساعات كبرية و�ساعات كهربائية، �ساعات، 

اآالت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات اآالت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات، علب لل�ساعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيو بروجيكت ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

 ،1٨4٨ مبنى   -  5133 طريق   -  351 جممع   - ال�سويفـية   - املنامة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150337

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملينات لغايات �سناعية، �سمغ مواد ال�سقة، لغايات �سناعية، اإنزميات لل�سناعات الغذائية، 

امل�ستخدمة  بخالف  دقيقة  ع�سوية  كائنات  م�ستح�سرات  الغذائية،  لل�سناعات  �سكر 

لال�ستخدام  الغلوتاميك  حم�ص  املعادن،  ل�سقي  م�ستح�سرات  وبيطرية،  طبية  لغايات 

ال�سناعي، كوالجني لغايات �سناعية، مواد م�ساعدة، عدا ما كان لغايات طبية اأو بيطرية، 

فـيتامينات لال�ستخدام فـي �سنع املكمالت الغذائية، فـيتامينات لال�ستخدام فـي ال�سناعة 

املكمالت  فـي �سنع  بروتينات لال�ستخدام  ال�سناعة،  فـي  بروتينات لال�ستخدام  الغذائية، 

الغذائية، بروتينات لال�ستخدام فـي ال�سناعة الغذائية، فـيتامينات لال�ستخدام فـي �سنع 

م�ستح�سرات  حيواين،  �سماد  معاجلة،  غري  بوليمرات  راتنجات  التجميل،  م�ستح�سرات 

احما�ص،  �سناعية،  لغايات  لوا�سق  بيطرية،  اأو  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  حيوية 

مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، م�ستح�سرات لتكييف الرتبة، حم�ص االنرتانيليك، 

كيماويات �سناعية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات علمية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية 

م�ستح�سرات  بيطرية،  اأو  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  كيميائية  كوا�سف  وبيطرية، 

كيميائية ت�ستخدم فـي الت�سوير الفوتوغرافـي، منظفات ت�ستخدم فـي عمليات الت�سنيع، 

م�ستحلبات، اأ�سمدة، م�ستح�سرات اأنزميية لغايات �سناعية، مركبات الإطفاء احلريق، دقيق 

لغايات �سناعية، خمائر لغايات كيميائية، اأحما�ص معدنية، بال�ستيك غري معالج، راتنجات 

الفطريات  مبيدات  عدا  للحراجة  كيماويات  حلام،  كيماويات  معاجلة،  غري  ا�سطناعية 

واحل�سائ�ص واحل�سرات والطفـيليات، مواد للدباغة، حام�ص دباغي، م�ستح�سرات بكتريية 

بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية، حمليات ا�سطناعية م�ستح�سرات كيميائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جي كوبوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 12، �سوول - اآر اأو، 2 جيل، جونغ - جو، �سيوؤول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15033٨

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالة  فطائر  حلويات،  �سوكوالتة،  قهوة،  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات 

بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، حمليات 

طبيعية، طحني قمح، �سكر، خمرية، خبز، قطر ال�سكر، ع�سل نحل، نودلز معكرونة رقيقة، 

منكهات  املنزلية،  للغايات  حلوم  مطريات  توابل،  �سل�سات  بيتزا،  معجنات،  �سندوي�سات، 

بخالف الزيوت العطرية، اأقرا�ص اأرز، فطائر �سينية، معجون حب ال�سويا توابل، اأطعمة 

خفـيفة قائمة على احلبوب، �سودا خبازة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، فطائر 

اأ�سا�سها دقيق، اأرز �سريع التح�سري، كاكاو، م�ستح�سرات احلبوب، �ساي، ملح، بهارات، ثلج 

اأرز، �ساغو، تابيوكا، مثلجات �ساحلة لالأكل، بن  اأو �سناعي، خل، خردل، مهلبية،  طبيعي 

ا�سطناعي، �سل�سة �سويا، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، م�سحوق خبازة، اأع�ساب حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جي كوبوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 12، �سوول - اآر اأو، 2 جيل، جونغ - جو، �سيوؤول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150339

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بدون  اللنب، م�ستح�سرات  برية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل 

كحول لتح�سري امل�سروبات، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري 

)م�ستح�سرات  الغازية  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات، 
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لتح�سري م�سروب الليكيور(، خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية، ع�سائر خ�سراوات 

م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة، مياه غازية، كوكتيالت 

اأو خ�سار خملوطة، م�سروبات  غري كحولية، �سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات فواكه 

�سويا من غري بدائل اللنب، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري 

كحولية منكهة بنكهة ال�ساي، مرطبات غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جي كوبوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 12، �سوول - اآر اأو، 2 جيل، جونغ - جو، �سيوؤول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150340

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطاريات كهربائية للمركبات �سناديق بطاريات، بطاريات لالإ�ساءة، اأجهزة �سحن البطاريات 

قطع  مفاتيح  كهرباء،  خاليا  مفاتيح  كهرباء،  مو�سالت  كهربائية،  نواقل،  الكهربائية، 

�سحن  اأجهزة  كهربائية،  و�سالت  الكهربائية،  للخطوط  و�سالت  الكهربائية،  الدارات 

البطاريات، بطاريات، كهربائية، اأغطية للمخارج الكهربائية، مهايئات كهربائية، حمطات 

كهربائية،  اأ�سالك  موا�سري  االإلكرتونية،  لل�سجائر  بطاريات  الكهربائية،  املركبات  �سحن 

عك�سية  مقومات  كهربائية،  اأنابيب  كهربائية،  توزيع  دواليب  كهربائية،  تو�سيل  �سناديق 

كهربائية، ق�سبان منع ال�سواعق، مواد امل�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي اأ�سالك وكبالت، .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كبارو منجمنت اإ�ص. اإيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 95٨، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150351

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، �سابون حالقة، اأقنعة جتميلية، ماء الكولونيا، كرميات جتميلية، حليب منظف 

لغايات التواليت، مواد تواليت، عطور، �سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، 

للتواليت،  مواد  للعرق  م�سادات  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون  حالقة،  م�ستح�سرات 

اأ�سباغ اللحى، غ�سول لو�سن ملا بعد احلالقة، بال�سم لغري االأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات 

ا�ستحمام لغري غايات طبية، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا جيليت كومباين األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان جيليت بارك، بو�سطن، ام ايه 02127، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150352

فـي الفئة ٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات  علب  احلالقة،  ماكينات  �سفرات  احلالقة،  ماكينات  علب  اللحى،  �سعر  مق�سات 

احلالقة، ماكينات حالقة كهربائية اأو غري كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا جيليت كومباين األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان جيليت بارك، بو�سطن، ام ايه 02127، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150353

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لل�سعر،  لو�سن  غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع  جتميلية،  اأقنعة  ال�سفاه،  طالء 

الأغرا�ص  لو�سن  غ�سوالت  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  جتميل،  م�ستح�سرات 

التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، 

م�ساحيق مكياج، اأقالم احلواجب، م�سكرة، قطع قما�ص م�سربة مبنظفات للتنظيف، مواد 

هالمية للتدليك لغري االأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات 

لتنعيم ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيت�سر ريبابليك كو، األ تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 اأف غال�ستاور 946-1 داي�سي دونغ، كنغنام غو - �سيوؤول، جمهورية 

كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150354

فـي الفئة 3٨ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإذاعة بالراديو البث بالتلفزيون، خدمات وكاالت االأنباء البث بالتلفزيون الكبلي البث اأو 

االإر�سال عرب االأقمار ال�سناعية، نقل امللفات الرقمية البث الال�سلكي، ات�ساالت ال�سلكية، 

نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفو اأراب ميديا منطقة حرة - ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة دبي لالإعالم، بوتيك ا�ستديو رقم 15ن اإمارة دبي، االإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150355

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الراديو  اأجهزة  تاأجري  االإعالنية،  االأفالم  بخالف  االأفالم،  اإنتاج  بالراديو،  الرتفـيه 

الرتفـيه  امل�سرحية،  العرو�ص  اإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  والتلفزيون، 

كامريات  تاأجري  الفـيديو،  اأ�سرطة  تاأجري  الت�سجيل،  ا�ستديوهات  خدمات  التلفزيوين، 

الفـيديو،  اأ�سرطة  اإعداد  اإعالنية،  غري  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�ص  كتابة  الفـيديو، 

اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  امل�سورة،  التقارير  تقدمي 

تدريبية، ت�سجيل اأ�سرطة الفـيديو، توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، 

توفـري االأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري 

الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفو اأراب ميديا منطقة حرة - ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة دبي لالإعالم، بوتيك ا�ستديو رقم 15 ن اإمارة دبي، االإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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�إعــــــالن

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

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

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 147993

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39 

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/12/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1410 فـي 2021/10/5م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: النور�ص للحلول اللوج�ستية

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة الزبرجد الأخ�سر للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 359 ر.ب:318، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/22م
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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: 116030 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1240 فـي 2018/4/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: عمق املحيط الأزرق 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سيد البحار �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/12/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98265 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1150 فـي 2016/6/12م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بالتيل �سديق مو�سى

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ني�ستو هايرب ماركت �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

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

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73973 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فابيانو فران�سايزينج جي. ام.بي. ات�س. اند كو.كي جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - مارك�س - �سرتا�سه 22 - 24 , 12529 �سونيفيلد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62681 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فابيانو فران�سايزينج جي. ام.بي. ات�س. اند كو.كي جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - مارك�س - �سرتا�سه 22 - 24 , 12529 �سونيفيلد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62682 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فابيانو فران�سايزينج جي. ام.بي. ات�س. اند كو.كي جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - مارك�س - �سرتا�سه 22 - 24 , 12529 �سونيفيلد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62683 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فابيانو فران�سايزينج جي. ام.بي. ات�س. اند كو.كي جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - مارك�س - �سرتا�سه 22 - 24 , 12529 �سونيفيلد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62684 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 33

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فابيانو فران�سايزينج جي. ام.بي. ات�س. اند كو.كي جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - مارك�س - �سرتا�سه 22 - 24 , 12529 �سونيفيلد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62685 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فابيانو فران�سايزينج جي. ام.بي. ات�س. اند كو.كي جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - مارك�س - �سرتا�سه 22 - 24 , 12529 �سونيفيلد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62686 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فابيانو فران�سايزينج جي. ام.بي. ات�س. اند كو.كي جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - مارك�س - �سرتا�سه 22 - 24 , 12529 �سونيفيلد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101021 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1176 فـي 2017/5/15م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فابيانو فران�سايزينج جي. ام.بي. ات�س. اند كو.كي جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كارل - مارك�س - �سرتا�سه 22 - 24 , 12529 �سونيفيلد, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73973 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي لي�سين�سينج ا�س.ار.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: ت�سيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فاكالف�سكي نام�ستي 841/3 1100 براغ, اجلمهورية الت�سيكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اجلمهورية الت�سيكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62681 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي لي�سين�سينج ا�س.ار.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: ت�سيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فاكالف�سكي نام�ستي 841/3 1100 براغ, اجلمهورية الت�سيكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اجلمهورية الت�سيكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62682 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي لي�سين�سينج ا�س.ار.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: ت�سيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فاكالف�سكي نام�ستي 841/3 1100 براغ, اجلمهورية الت�سيكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اجلمهورية الت�سيكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62683 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي لي�سين�سينج ا�س.ار.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: ت�سيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فاكالف�سكي نام�ستي 841/3 1100 براغ, اجلمهورية الت�سيكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اجلمهورية الت�سيكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62684 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 33

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي لي�سين�سينج ا�س.ار.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: ت�سيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فاكالف�سكي نام�ستي 841/3 1100 براغ, اجلمهورية الت�سيكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اجلمهورية الت�سيكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62685 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي لي�سين�سينج ا�س.ار.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: ت�سيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فاكالف�سكي نام�ستي 841/3 1100 براغ, اجلمهورية الت�سيكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اجلمهورية الت�سيكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62686 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 924 فـي 2010/12/1م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي لي�سين�سينج ا�س.ار.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: ت�سيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فاكالف�سكي نام�ستي 841/3 1100 براغ, اجلمهورية الت�سيكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اجلمهورية الت�سيكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101021 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1176 فـي 2017/5/15م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فـي ايه بي فران�ساي�سينج II جى ام بى ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فـي ايه بي لي�سين�سينج ا�س.ار.او

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: ت�سيكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فاكالف�سكي نام�ستي 841/3 1100 براغ, اجلمهورية الت�سيكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اجلمهورية الت�سيكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

-140-



اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 25790 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 6

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/7/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 771 فـي 2004/10/17م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كابو�سيكي كاي�سا بنكان و تتاجر اي�سا با�سم بنكان كوربورا�سني

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: بينكان كيكو كوربورا�سني و كابو�سيكي كاي�سا بنكان وتتاجر 

اي�سا با�سم بنكان كوربورا�سني

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: يابانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 5-1, روك�سينجوكو - ت�سو, اوتا - �سيتى, جومنا اليابان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/14م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 131349 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/1/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1318 فـي 2019/11/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأ�سعد القريني للتجارة واملقاوالت 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: الوطنية االأوىل للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/12/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/12/22م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

16478

مارجريتا انترينا�سيونال 

جى ام بى ات�س

2002/10/20التجارة وال�سناعة

26479

مارجريتا انترينا�سيونال 

جى ام بى ات�س

2001/3/3التجارة وال�سناعة

36480

مارجريتا انترينا�سيونال 

جى ام بى ات�س

2001/3/3التجارة وال�سناعة

471315

�سركة نك�ستكري عمان

)مكتب متثيل جتاري(  

2014/8/26التجارة وال�سناعة

2012/12/8التجارة وال�سناعةاملتكاملة للخدمات الغذائية571237

2013/1/7التجارة وال�سناعةاملتكاملة للخدمات الغذائية671236

2012/12/8التجارة وال�سناعةاملتكاملة للخدمات الغذائية771235

2012/12/8التجارة وال�سناعةاملتكاملة للخدمات الغذائية871234

2013/1/7التجارة وال�سناعةاملتكاملة للخدمات الغذائية971233

1076635

�ساطئ املرجان ل�سناعة منتجات 

اجلب�س والديكور �س.ذ.م.م

2013/7/30التجارة وال�سناعة

2004/12/21التجارة وال�سناعةاي. تي. �سي ليمتد1125368

2004/12/21التجارة وال�سناعةاي. تي. �سي ليمتد1225367

2004/12/21التجارة وال�سناعةاي. تي. �سي ليمتد1325366

2005/1/30التجارة وال�سناعةواك�سويل ايه جي1426427
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2005/1/30التجارة وال�سناعةواك�سويل ايه جي1526426

2013/3/19التجارة وال�سناعة�سركة اأجياد هولدنغ �س.م.ل1673797

1772157

�سركة عمر قا�سم العي�سائي 

و�سركاه للت�سويق املحدودة

2012/12/31التجارة وال�سناعة

2012/10/2التجارة وال�سناعة�سركة عبدالقادر املهيدب واأولده   1870946

2012/11/21التجارة وال�سناعة�سركة عبدالقادر املهيدب واأولده   1970945

2074989

هائل �سعيد اأنعم و�سركاه 

)�س.م.ي(

2013/5/22التجارة وال�سناعة

1995/1/14التجارة وال�سناعةورناكو. يو.اأ�س. اأنك213144

2272298

تاكيدا فار ما�سيوتيكال 

كومباين ليمتد

2013/1/7التجارة وال�سناعة

2001/4/7التجارة وال�سناعة�سوبارو كوربوري�سن236864

2012/10/21التجارة وال�سناعةهريميز انرتنا�سونال2471334

2012/11/21التجارة وال�سناعةاأوريون كوربوري�سن2571778

2004/12/13التجارة وال�سناعةفايزر برودكت�س ، انك   2627232

2013/2/10التجارة وال�سناعةدايكن كوربوري�سن2772592

2016/2/9التجارة وال�سناعةبى بى ايبكو ال ال �سي2873810

2015/7/6التجارة وال�سناعةبى بى ايبكو ال ال �سي2973811

2015/7/6التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك3073815

2015/7/6التجارة وال�سناعةبى بى ايبكو ال ال �سي3173816

2015/7/6التجارة وال�سناعةبى بى ايبكو ال ال �سي3273817
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2015/7/6التجارة وال�سناعةبى بى ايبكو ال ال �سي3373818

2015/7/6التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك3473819

2015/7/6التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك3573820

2015/7/6التجارة وال�سناعةبروك�س براذرز جروب انك3673821

3772199

�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة 

اإ�س. اآ   

2013/6/13التجارة وال�سناعة

3872822

�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة 

اإ�س. اآ   

2013/2/10التجارة وال�سناعة

3972823

�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة 

اإ�س. اآ   

2013/2/10التجارة وال�سناعة

2005/1/16التجارة وال�سناعةبارفان كري�ستيان ديور4027367

2005/5/18التجارة وال�سناعةبارفان كري�ستيان ديور4128530

2013/10/31التجارة وال�سناعة�سانوفـي4273033

2013/2/6التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   4372073

2012/11/21التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   4472074

2013/1/8التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   4572075

2012/11/21التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   4672076

2012/11/21التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   4772077

2012/11/21التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   4872078

2013/1/8التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   4972079

2013/1/8التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   5072080

2012/11/21التجارة وال�سناعةا�ستانلي بالك اند ديكري انك   5172081

2000/6/24التجارة وال�سناعة�سنابل بافريج كورب   526721
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2013/7/1التجارة وال�سناعةهوندا موتور كو، ليمتد5372220

2013/8/6التجارة وال�سناعةبريدج�ستون كوربوري�سن   5475293

2013/8/6التجارة وال�سناعةبريدج�ستون كوربوري�سن   5575294

2013/6/16التجارة وال�سناعة�سركة الحذية الواقية5668341

2005/10/10التجارة وال�سناعةبلو �سكوب �ستيل ليمتد5728806

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س5828927

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س5928922

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6029048

2005/7/2التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6129045

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6229044

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6329043

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6429041

2005/7/2التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6529036

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6629035

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6729034

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6829039

2005/6/19التجارة وال�سناعةتوم تايلور جي. ام. بي. ات�س6929032

7029062

بي تي اندوفود �سوك�سي�س 

ماكمور ت.ب.ك

2005/6/29التجارة وال�سناعة

716875

فـياكوم اوفر�سيز هولدنغز 

�سي. فـي  

2003/4/27التجارة وال�سناعة

726876

فـياكوم اوفر�سيز هولدنغز 

�سي. فـي

2004/1/5التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

736877

فـياكوم اوفر�سيز هولدنغز 

�سي. فـي

2003/4/27التجارة وال�سناعة

746878

فـياكوم اوفر�سيز هولدنغز 

�سي. فـي

2003/4/27التجارة وال�سناعة

7573182

كولبهارتوباكو انرتنا�سيونال 

م.م.ح   

2014/3/20التجارة وال�سناعة

7672844

جي اف ايه )اأو�ست ( بي تي 

واي ليمتد

2013/4/9التجارة وال�سناعة

2013/8/6التجارة وال�سناعةذا ت�سيلدرينز بلي�س، انك7772099

2013/8/6التجارة وال�سناعةذا ت�سيلدرينز بلي�س، انك7872100

2013/8/6التجارة وال�سناعةذا ت�سيلدرينز بلي�س، انك7972101

2013/8/6التجارة وال�سناعةذا ت�سيلدرينز بلي�س، انك8072102

2005/1/16التجارة وال�سناعةبريفـيتي فان مال ا�س. بي. ايه8126975

2010/10/6التجارة وال�سناعةبريفـيتي فان مال ا�س. بي. ايه8226976

2004/12/20التجارة وال�سناعةبي بي جي اند�سرتيرز اوهايو، انك8327101

2004/12/20التجارة وال�سناعةبي بي جي اند�سرتيرز اوهايو، انك8427102

8573916

�ستاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد، ال ال �سي

2013/3/5التجارة وال�سناعة

8673917

�ستاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد، ال ال �سي

2013/5/20التجارة وال�سناعة

2013/3/5التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي8773473

2013/3/5التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي8873474

2013/3/5التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي8973475
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2000/9/9التجارة وال�سناعة�سوين ميوزيك انرتتاينمنت907033

2000/9/9التجارة وال�سناعة�سوين ميوزيك انرتتاينمنت917036

2000/9/9التجارة وال�سناعة�سوين ميوزيك انرتتاينمنت927037

2001/4/7التجارة وال�سناعةبي واي �سي كو، ليمتد   936742

2001/4/7التجارة وال�سناعةبي واي �سي كو، ليمتد   946743

956510

نورث انرتنا�سيونال هولدجن 

تياجنني فود �ستاف�س ملبورت 

اند اك�سبورت كو ليمتد

2001/9/17التجارة وال�سناعة

2012/9/11التجارة وال�سناعةاأ�س.بي.اأم فلو كونرتول، اإنك9668749

2012/9/11التجارة وال�سناعةاأ�س.بي.اأم فلو كونرتول، اإنك9768748

2012/9/11التجارة وال�سناعةاأ�س.بي.اأم فلو كونرتول، اإنك9868747

2012/9/11التجارة وال�سناعةاأ�س.بي.اأم فلو كونرتول، اإنك9968746

2012/9/11التجارة وال�سناعةاأ�س.بي.اأم فلو كونرتول، اإنك10068745

2012/10/21  التجارة وال�سناعةاأ�س.بي.اأم فلو كونرتول، اإنك10168744

2012/9/11التجارة وال�سناعةاأ�س.بي.اأم فلو كونرتول، اإنك10268743
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عفار العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

عفار �لعاملية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٧٦٠٣، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٣م، 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:

اخلوير -�شكة رقم:٤٣٢٧ -مبنى رقم:٢٨٣٥ - الطابق الثالث - �شقة رقم:٣١٠
�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٢٢٠٥٧٥٥ تليفاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القرن العلم خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

�لقرن �لعلم خلدمات �لنفط و�لغاز �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٠/٧/٢٣م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١٣٥٨٠٠

�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:

اخلوير -�شكة رقم:٤٣٢٧ -مبنى رقم:٢٨٣٥ - الطابق الثالث - �شقة رقم:٣١٠
�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٢٢٠٥٧٥٥ تليفاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 
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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املكتب االإقليمي - مراقبوا ح�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما االأفق املميزة للتجارة �ش.م.م
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شما �الأفق �ملميزة  يعلن �ملكتب �الإقليمي - مر�قبو� ح�شابات - 

التفاق  وفقا   ،١٢١٥٤٩٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/٨م، 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:

الغربة اجلنوبية -�شكة رقم:٣٧٠٩ -مبنى رقم:١٠٤٣ 
�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 

 هاتف رقم:٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم:٢٤١١٧١٥٣ 
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
مكتب خليفة النبهاين للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد �شحم للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

يعلن مكتب خليفة �لنبهاين للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

�أجماد �شحم للتجارة و�ملقاوالت �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٠/٧م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٥٩٨٥٧

�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:

املعبيلة اجلنوبية - جممع رقم:٣٧٩ -الطابق الرابع -�شقة رقم:٤٣
�ش.ب:٢٤ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٢٤٤٥٥٣٠٣ فاك�ش رقم:٢٤٤٥٦٦٥٤ 
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 )١٤٢٢(

مكتب �شيادة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة اأبو زخرف للتجارة �ش.�ش.و

يعلن مكتب �شيادة لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �القت�شادية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة موؤ�ش�شة 

 ،١٠٢٢١١٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.�ش.و،  للتجارة  زخرف  �أبو 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 هاتف رقم:٩٣٣٣٦٦٦٣ 
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
حممد بن م�شعود بن �شويعد ال�شيفي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�ش العقدة للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن م�شعود بن �شويعد �ل�شيفي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شم�ش �لعقدة للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٨٧٠٢، 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:

 هاتف رقم:٩٣٣٣٤٦٤٩ 
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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را�شد بن خلفان بن را�شد ال�شنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول الليتاق للتجارة - ت�شامنية

يعلن ر��شد بن خلفان بن ر��شد �ل�شنيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول �لليتاق للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٣٢٦٨، 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:

حمافظة م�شقط
�ش.ب:٢٨٧ ر.ب:٤١٦ 

 هاتف رقم:٩٩٥٤٥١٢٨ 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو ريناد ال�شنيدي للتجارة - تو�شية

�ل�شنيدي  ريناد  �أبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شنيدي  ر��شد  بن  بن خلفان  ر��شد  يعلن 

وللم�شفي   ،١١١٣٨٧٢ 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  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب:١٢٧ ر.ب:٤١٦ 

 هاتف رقم:٩٩٥٤٥١٢٨ 
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 )١٤٢٢(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف غويلة للتجارة - تو�شية

يعلن ر��شد بن خلفان بن ر��شد �ل�شنيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أرياف غويلة للتجارة - 

تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٣٠٦٨، 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:

حمافظة م�شقط
�ش.ب:٢٨٧ ر.ب:٤١٦ 

 هاتف رقم:٩٩٥٤٥١٢٨ 
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
اإبراهيم بن ح�شن بن عي�شى الفار�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امللكية للمقاوالت �ش.م.م

�مللكية للمقاوالت  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �لفار�شي  �إبر�هيم بن ح�شن بن عي�شى  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٢٣٧٢، 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:

حمافظة م�شقط
�ش.ب:٢١٠ ر.ب:٣٢٠ 

 هاتف رقم:٩٩٢٠٩٦٩٤ 
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 )١٤٢٢(

نادر بن �شامل بن علي جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة الدهاريز للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  �لدهاريز  درة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  علي جعبوب  بن  �شامل  بن  نادر  يعلن 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٢٠٩٢، 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:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٨٤٦٥٥٥٥ 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمد الريف الذهبي - ت�شامنية

 - �لذهبي  �لريف  جمد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  جعبوب  علي  بن  �شامل  بن  نادر  يعلن 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٥٥٨٣، 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:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٨٤٦٥٥٥٥ 

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 )١٤٢٢(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نوادر اخلري للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  �خلري  نو�در  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  جعبوب  علي  بن  �شامل  بن  نادر  يعلن 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٤٨٩٩، 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:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
 هاتف رقم:٩٨٤٦٥٥٥٥ 

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
حكيم بن خالد بن علي العوائد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفاو الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  �لذهبية  �لفاو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعو�ئد  يعلن حكيم بن خالد بن علي 

وفقا   ،١١٠٢٤٥٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - و�ملقاوالت 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٢٧٦٦٧٧٢ 

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 )١٤٢٢(

حممد بن �شالح بن �شليمان احلب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الكناري املتكاملة �ش.م.م

�لكناري  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلب�شي  �شليمان  بن  �شالح  بن  يعلن حممد 

التفاق  وفقا   ،١٠٢٩٩٥٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �ملتكاملة 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٩٢٠٣٤٣٥ 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء حممد للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن �شالح بن �شليمان �حلب�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبناء حممد للتجارة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٥٩٦٩٢٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٤م، 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 - والية مطرح - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٩٢٠٣٤٣٥ 

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 )١٤٢٢(

جمال بن حمود بن حممد الهديفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة الياقوت الوطنية - ت�شامنية
يعلن جمال بن حمود بن حممد �لهديفي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة درة �لياقوت �لوطنية - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣٠١٧٥، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، 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:

 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٣١٨ ر.ب:٣١٨

هاتف رقم:٩٧٠٧٠٩٨٠ 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأيام زمان الوطنية للتجارة - ت�شامنية
�أيام زمان �لوطنية  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن جمال بن حمود بن حممد �لهديفي 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٢١٢٣، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٢م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٢٩٣ ر.ب:٤١٨

هاتف رقم:٩٧٠٧٠٩٨٠ 
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 )١٤٢٢(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اأبناء حمود بن حممد الهديفي للتجارة - ت�شامنية
يعلن جمال بن حمود بن حممد �لهديفي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبناء حمود بن حممد 

 ،١٠٧١٥٣٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  - ت�شامنية،  للتجارة  �لهديفي 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، 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:

 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٣١٨ ر.ب:٣١٨

هاتف رقم:٩٧٠٧٠٩٨٠ 
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
�شعيد بن اأحمد بن �شامل حاردان

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح العز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  �لعز  �شروح  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  حارد�ن  �شامل  بن  �أحمد  بن  �شعيد  يعلن 

وفقا   ،١٠٦٤٩٠١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - و�ملقاوالت 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �شلكوت - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٨١٠٠٠٤٠ 

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 )١٤٢٢(

�شعيد بن �شامل بن خمي�ش املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو املنذر املحروقي للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن �شامل بن خمي�ش �ملحروقي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو �ملنذر �ملحروقي 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٤٩١٣، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٢م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�شناو - والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٥٥٥٥٤٦٤ 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدقم خلدمات اال�شتثمار �ش.م.م

خلدمات  �لدقم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملحروقي  خمي�ش  بن  �شامل  بن  �شعيد  يعلن 

١٠٠٧٥٥٣، وفقا التفاق  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  �ال�شتثمار �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٣م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٥٥٥٥٤٦٤ 

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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حممد بن �شعيد بن مطر العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الهند الهند�شية والتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعيد بن مطر �لعربي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لهند �لهند�شية 

و�لتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٥٧٦٠، 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:

الغربة - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب:١٦٢ ر.ب:١١٨

هاتف رقم:٩٧٨٨٨٢٠٢ 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب الربكة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  �لربكة  باب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعربي  بن مطر  �شعيد  بن  يعلن حممد 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٧٣٣٩٢، 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:

الغربة - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
�ش.ب:١٤١٧ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٣٣١٣٤٣٣ 
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 )١٤٢٢(

حممد بن �شعيد بن خلفان اجلرداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رال للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن �شعيد بن خلفان �جلرد�ين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ر�ل للتجارة و�ملقاوالت 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٤٠١٩٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٨م، 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- والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٧٨٧ ر.ب:١٠٠

هاتف رقم:٩٢٨٠٨٦٣٦ 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز امل�شاوي �ش.م.م
�مل�شاوي  مركز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �جلرد�ين  خلفان  بن  �شعيد  بن  حممد  يعلن 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٥٣٤٩٤٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٨م، 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:

 والية العامرات - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٧٨٧ ر.ب:١٠٠

هاتف رقم:٩٢٨٠٨٦٣٦ 
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 )١٤٢٢(

حفيظ بن طاهر بن اأحمد الهادي باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ديار ال�شعادة للتجارة - ت�شامنية

ديار  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  باعمر  �لهادي  �أحمد  بن  بن طاهر  يعلن حفيظ 

 ،٢١٢٣٣٧١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  �ل�شعادة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٤٩١١٠٣ 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع النجم املميز للتجارة - ت�شامنية

يعلن حفيظ بن طاهر بن �أحمد �لهادي باعمر �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لنجم 

 ،٢١١٧١٦٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  �ملميز 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٤٩١١٠٣ 

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

-161-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٢(

�شعود بن �شعيد بن اأحمد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرق غرب اآ�شيا ملواد البناء �ش.م.م

�آ�شيا  غرب  �شرق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبو�شعيدي  �أحمد  بن  �شعيد  بن  �شعود  يعلن 

ملو�د �لبناء �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٥٠٣٣، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م، 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:

 حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٩٣٣٠٣٤١ 

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
يو�شف بن علي بن اأيوب البحري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ما�شة الباطنة احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن يو�شف بن علي بن �أيوب �لبحري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ما�شة �لباطنة �حلديثة 

للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٩١٦٩، 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:

 هاتف رقم:٩٠١٧٧٧٢٧ 
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 )١٤٢٢(

نادر بن �سامل لبخيت الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل ال�سالم الدولية �ش.م.م
الدولية  ال�سالم  قوافل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكثريي  لبخيت  �سامل  بن  نادر  يعلن 

ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،٢١٥٧٧٦٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٠٩٧٢٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن حممد بن رجب ال�سنفري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سعيد بن حممد بن رجب ال�سنفري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
�سعيد بن حممد بن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سنفري  �سعيد بن حممد بن رجب  يعلن 

الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  ال�سنفري  رجب 

الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  ١٠٢٦٣٤٤، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب:٤٠ ر.ب:٢١١

هاتف رقم:٩٥٥٤٤٦٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٢(

حممد بن م�شلم بن اأحمد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكثريي واحلباري العاملية �ش.م.م

�لكثريي و�حلباري  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �لكثريي  �أحمد  يعلن حممد بن م�شلم بن 

�لعاملية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٤٣٨١٨، 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:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٥٨٨٨٨٦ 

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
اأحمد بن بخيت بن علي حجوج تبوك

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي زيك ال�شاملة للتجارة - تو�شية

يعلن �أحمد بن بخيت بن علي حجوج تبوك �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�بي زيك �ل�شاملة 

وللم�شفي   ،١١٧٢١٥٢ 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  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩١٩٥٥٠٠ 

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 )١٤٢٢(

حامد بن �شامل بن علي جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي ال�شان املتحدة للتجارة - ت�شامنية
يعلن حامد بن �شامل بن علي جعبوب �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�بي �ل�شان �ملتحدة للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٢٢٩٥، 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:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٦٧٤٨٤٨ 

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
بخيت بن اأ�شلم بن اأحمد ال�شحري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شعيد بن اأ�شلم اأحمد ال�شحري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلن بخيت بن �أ�شلم بن �أحمد �ل�شحري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعيد بن �أ�شلم �أحمد 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  �ل�شحري 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٥م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٤٧٠٦٨

�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:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٢٧٧٣٢٨٧ 

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 )١٤٢٢(

حممد بن ماحوين بن خلفان ال�شيفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال القابل املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن ماحوين بن خلفان �ل�شيفي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال �لقابل �ملتحدة 

 ،١٠٩٠٨٨٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٦٠٥٠٧٨٩ 

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
حممود بن عبداللـه بن �شليم اجلحافـي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شجار �شتال للتجارة - ت�شامنية

�شتال  �أ�شجار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �جلحافـي  �شليم  بن  عبد�للـه  بن  حممود  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٠٧٢٠، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٦٦٦٩٢٤٣ 
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 )١٤٢٢(

حمد بن �شليمان بن �شويدان املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شارف القابل للتجارة - ت�شامنية

يعلن حمد بن �شليمان بن �شويد�ن �ملالكي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شارف �لقابل للتجارة 

وحـده  وللم�شفي   ،١٢٧١٤٠٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   -

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:

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مالمح العرب املميزة - ت�شامنية

يعلن حمد بن �شليمان بن �شويد�ن �ملالكي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مالمح �لعرب �ملميزة 

وحـده  وللم�شفي   ،١٢٦٥٦٧١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   -

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:

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

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 )١٤٢٢(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول الروابي للتجارة - ت�شامنية

يعلن حمد بن �شليمان بن �شويد�ن �ملالكي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول �لرو�بي للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٤٣٧١، 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:

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحراء مغ�شر اجلنوبية - ت�شامنية

يعلن حمد بن �شليمان بن �شويد�ن �ملالكي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحر�ء مغ�شر �جلنوبية - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٦٥٠٤، 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:

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

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 )١٤٢٢(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شيانة الدقيقة لالإلكرتونيات - ت�شامنية

�لدقيقة  �ل�شيانة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملالكي  �شويد�ن  بن  �شليمان  بن  حمد  يعلن 

 ،١٢٩٥٧٨٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - لالإلكرتونيات 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٢٦١٧٨٨٥ 

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
يو�شف بن را�شد بن �شيف الذهلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوالد الذهلي للتجارة - تو�شية

يعلن يو�شف بن ر��شد بن �شيف �لذهلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أوالد �لذهلي للتجارة - 

تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٤٦٩٢٨، 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:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٩٣٣٠٠١٠ 

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 )١٤٢٢(

عامر بن علي بن �شامل كل�شات املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي جنفني للتجارة - ت�شامنية

يعلن عامر بن علي بن �شامل كل�شات �ملهري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�دي جنفني للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٠٩٢٧، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠١٨/٦/٢٤م، 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:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٥٩٢٦٦٦ 

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
فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�ش

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ميالد املجد للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن فهد بن عبد�لعزيز بن عمر �لرو��ش �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ميالد �ملجد للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٩٣١٨، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٦٩٣٣٠٣٣ 

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 )١٤٢٢(

اأحمد بن م�شبح بن ع�شموط ال�شكريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مل�شة العباقرة للتجارة �ش.�ش.و

�لعباقرة  مل�شة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شكريي  ع�شموط  بن  م�شبح  بن  �أحمد  يعلن 

وللم�شفي   ،١١٧٦٧٤٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.�ش.و،  للتجارة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٤٠٠ ر.ب:٤٢٠
هاتف رقم:٩٥٦٠٤٩٩٩ 

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
بخيت بن علي بن م�شعود ك�شوب

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرمال ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

يعلن بخيت بن علي بن م�شعود ك�شوب �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لرمال �ل�شاملة للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠١١٦١٢، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، 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:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٢٦٦٠١٩٠ 

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 )١٤٢٢(

�شيف بن عبداللـه بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة روافد اخلليج الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شيف بن عبد�للـه بن �شامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�فد �خلليج �لذهبية 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٥٧٥٢، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٣٥٥ ر.ب:٣١٦

هاتف رقم:٩٩٧٥٥٠٨٨ 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بحور الغبرياء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �شيف بن عبد�للـه بن �شامل �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بحور �لغبري�ء للتجارة 

وللم�شفي   ،١٠٠٤٠٢٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٣٥٥ ر.ب:٣١٦

هاتف رقم:٩٩٧٥٥٠٨٨ 
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 )١٤٢٢(

بدر بن �شيف بن حممد ال�شارمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم الليل احلديثة للتجارة - تو�شية

�لليل �حلديثة  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ن�شيم  �ل�شارمي  يعلن بدر بن �شيف بن حممد 

للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٧٣١٢، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٥م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٢٧ ر.ب:٣٢٣
هاتف رقم:٩٢٩٢٤٨٠٢ 

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
عبداللـه بن �شعيد بن �شيف ال�شبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة ال�شمال احلديثة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �شعيد بن �شيف �ل�شبلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�حة �ل�شمال �حلديثة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٦٠٠١٠، 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:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٣١١ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٨٧٦٧٧٦٦ 
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 )١٤٢٢(

جنمة بنت من�شور بن يحيى الكندية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو عارف الكندي للتجارة �ش.�ش.و
تعلن جنمة بنت من�شور بن يحيى �لكندية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو عارف �لكندي 

١٤١١٩٠٠، وفقا التفاق  �لـتجاري بالرقـم  �ل�شجل  �أمانة  للتجارة �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٨١ ر.ب:١١٥
هاتف رقم:٩٢٨٨٧٣٨٨ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية 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�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
اأ�شماء بنت حممد بن حميل املريخية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حممد بن حميل بن حمدان املريخي واأوالده للتجارة - تو�شية
تعلن �أ�شماء بنت حممد بن حميل �ملريخية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن حميل بن 

حمد�ن �ملريخي و�أوالده للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢١/٧/٢٧م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،٣١٦٨٩٢١

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٨٨٧٣٨٥٧ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية 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�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٢(

عواطف بنت عبداللـه بن علي ال�شحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة همايل م�شندم للتجارة - تو�شية

م�شندم  همايل  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنـها  �ل�شحية  علي  بن  عبد�للـه  بنت  عو�طف  تعلن 

وللم�شفية   ،١١٩٤٣٤١ 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�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية الربميي - حمافظة الربميي
هاتف رقم:٩٦٢٢٢٧٧٧ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية 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�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
زعيمة بنت خلف بن حممد احلرا�شية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االآمال الوردية املتميزة �ش.م.م

�لوردية  �الآمال  تقــوم بت�شفـيــة �شركة  �أنـها  تعلن زعيمة بنت خلف بن حممد �حلر��شية 

وللم�شفية   ،١١٩٩٠٥٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �ملتميزة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

�مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٢٤٤٩٣٩٩ 
كمــــا تدعــــو �مل�شفـية 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�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٢(

�شتيال ماريا في�شر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة متجر التحف �ش.م.م

تعلن �شتيال ماريا في�شر �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة متجر �لتحف �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

�أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٥٦٥٤٠، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٥٣٤ ر.ب:١٣١
هاتف رقم:٩٩٣٤٩٠٠٥ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية 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�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
عادل بن علي بن عبيد املخمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار املنامة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  �ملنامة  �أ�شو�ر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملخمري  عبيد  بن  علي  بن  عادل  يعلن 

وفقا   ،١١٢٨٩٨٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - و�ملقاوالت 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٥م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٢٢٢٢ ر.ب:٣٢٤
هاتف رقم:٩٥٩٠٠٠٩٠ 

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 )١٤٢٢(

عبداجلليل بن حبيب بن عبداللـه املعيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فاز للتطوير العقاري �ش.م.م
للتطوير  فاز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعيني  بن عبد�للـه  بن حبيب  يعلن عبد�جلليل 

�لعقاري �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٠٨٣٤، 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:

�ش.ب:٤٤٠ ر.ب:١٣٣
هاتف رقم:٩٩٣٥٠٥٩٣ 

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
حممد بن عبداللـه بن نا�شر اآل عبدال�شالم

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة بوابة ال�شالم الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن عبد�للـه بن نا�شر �آل عبد�ل�شالم �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بو�بة �ل�شالم 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة   ، �ش.م.م  و�ملقاوالت  للتجارة  �لذهبية 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،٣٠٦٥٣٥٩

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٢١٦ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٢٢٨٢٨٨٩ 
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 )١٤٢٢(

عبداللـه بن مريزا بن غلوم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط ال�شعيد املتميزة للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن مريز � بن غلوم �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �خلط �ل�شعيد �ملتميزة 

للتجارة �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٨١٨٣، 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:

�ش.ب:٤٣ ر.ب:١٠٠
هاتف رقم:٩٧٣٦١٣٦٨ 

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
اأحمد بن عامر بن خلفان العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شمة العامرات احلديثة �ش.�ش.و

يعلن �أحمد بن عامر بن خلفان �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شمة �لعامر�ت �حلديثة 

١٢٦٩٣٠٧، وفقا التفاق �ل�شركاء  �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م، 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:

الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٢٨٨٨٩٩٢ 

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 )١٤٢٢(

�شعيد بن را�شد بن خدوم الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شحار الوطنية لالإعمار �ش.م.م
يعلن �شعيد بن ر��شد بن خدوم �لرو�شدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �شحار �لوطنية 

لالإعمار �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٦٤٥٨، 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:

 والية �شحم- حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٨٤٠ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٩٥٦٣٩٦٧ 
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
�شامي بن را�شد بن �شيف احل�شني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإن�شاء العايل للتميز - ت�شامنية

يعلن �شامي بن ر��شد بن �شيف �حل�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الإن�شاء �لعايل للتميز - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٣٤٣٢، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٦م، 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:

حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٥٢٢٤٢٩٥ 

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 )١٤٢٢(

اإبراهيم بن حممد بن خمي�ش املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمانة للتجارة �ش.م.م
للتجارة  �أمانة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملزروعي  خمي�ش  بن  حممد  بن  �إبر�هيم  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٧٩٨٩، 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:

 والية �شحار- حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٧٧٧٤٤٧١ 

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
هالل بن عامر بن هالل اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اإبراهيم اجلابري للتجارة - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أبو �إبر�هيم �جلابري  يعلن هالل بن عامر بن هالل �جلابري 

للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٦٢١٨، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٦م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٥٥ ر.ب:٦١١

هاتف رقم:٩٢٥٤٥١٩٥ 
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 )١٤٢٢(

منري بن عبداللـه بن دروي�ش البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شياء امل�شتقبل الرائدة �ش.م.م

يعلن منري بن عبد�للـه بن دروي�ش �لبو�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شياء �مل�شتقبل 

التفاق  وفقا   ،١٢٩٣٩٩٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لر�ئدة 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/١٨م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٩٧١٤٥٦٩ 

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
خمي�ش بن ثاين بن حبيب اخل�شيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيت االأخ�شر للمقاوالت �ش.م.م

�الأخ�شر  �لبيت  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �خل�شيبي  حبيب  بن  ثاين  بن  خمي�ش  يعلن 

وللم�شفي   ،١٢٣٢٩١٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للمقاوالت 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٥ ر.ب:١٢٤
هاتف رقم:٩٩٢١٠٧٩٣ 

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 )١٤٢٢(

عمر بن علي بن عامر ال�شاملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظالل احليل للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  �شركة ظالل �حليل  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شاملي  بن عامر  بن علي  يعلن عمر 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٩٢٧٩، وفقا التفاق �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 �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية نزوى - حمافظة الداخلية
هاتف رقم:٩٥٥٧٦١٣٣ 

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
�شيف بن عبداللـه بن �شامل املعمري

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة علي وماهر اأبناء عبداللـه بن �شامل املعمري للتجارة �ش.م.م
�أبناء  وماهر  علي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  �شامل  بن  عبد�للـه  بن  �شيف  يعلن 

عبد�للـه بن �شامل �ملعمري للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٧٤١٧١

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٣٥٥ ر.ب:٣١٦

هاتف رقم:٩٩٧٥٥٠٨٨ 
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 )١٤٢٢(

علي بن حممد بن جواد اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط اخل�شراء العاملية �ش.م.م

يعلن علي بن حممد بن جو�د �للو�تي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شقط �خل�شر�ء �لعاملية 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٦٩٤٦، 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:

هاتف رقم:٩٩٣٣٦٧٦٣ 
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
علي بن حممد بن �شيف ال�شيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جداول ال�شوادي للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن حممد بن �شيف �ل�شيابي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جد�ول �ل�شو�دي للتجارة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٠٦٠١٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٨م، 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:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم:٩٨٠٠٠٧٥٠ 

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 )١٤٢٢(

يا�شر بن عبداللـه بن �شعيد الفار�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة الفار�شي واملالكي للمقاوالت وال�شيانة العامة �ش.م.م

و�ملالكي  �لفار�شي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لفار�شي  �شعيد  بن  عبد�للـه  بن  يا�شر  يعلن 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاوالت 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٠٧٧٠١

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٠٠٧٤٤٣ 
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
اأحمد بن حممد بن �شيف الغ�شاين

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأجماد قفيفة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن حممد بن �شيف �لغ�شاين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أجماد قفيفة للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٤٣٣٠، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٦٩٣٨٨٨٢ 
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

-184-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٢٢(

حممد بن جمعة بن حممد الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة القمة للخدمات الكهربائية وامليكانيكية والفنية �ش.م.م

للخدمات  �لقمة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لزدجايل  بن جمعة بن حممد  يعلن حممد 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�لفنية  و�مليكانيكية  �لكهربائية 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٧٧١٦٤٧

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

�ش.ب:١٩٦ ر.ب:٣١٢
هاتف رقم:٩٩٥١٥٠٠٥ 

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
حميد بن �شالح بن �شعيد الهطايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب الربكة الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلن حميد بن �شالح بن �شعيد �لهطايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة باب �لربكة �لذهبية 

التفاق  وفقا   ،١٣٤٠٥١٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٥م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية احلمراء - حمافظة الداخلية
هاتف رقم:٩٢٢١٩٥٥٠ 

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 )١٤٢٢(

�شالم بن �شعيد بن حممد احلارثي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوم ال�شفيح للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شالم بن �شعيد بن حممد �حلارثي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنوم �ل�شفيح للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٧٨٨٩، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٦٧٠٥٥٥٦ 
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
�شعيد بن عبداللـه بن حمد ال�شبلي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شراقة ال�شارقة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �شعيد بن عبد�للـه بن حمد �ل�شبلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شر�قة �ل�شارقة للتجارة 

وللم�شفي   ،١١٤٤١٧٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٥٤٤٢٢٧٩ 

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 )١٤٢٢(

�شبيب بن اأحمد بن حممد البو�شعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شتال للديكور �ش.م.م

للديكور  �شتال  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبو�شعيدي  حممد  بن  �أحمد  بن  �شبيب  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٤٧٢٢، 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:

�ش.ب:٦٦٥ ر.ب:١٣٢
هاتف رقم:٩٢٨٨٨٦٨٨ 

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
عبداللـه بن يو�شف بن �شنني ال�شمو�شي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثوب االأ�شيل للتجارة - ت�شامنية

�الأ�شيل  �لثوب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شمو�شي  �شنني  بن  يو�شف  بن  عبد�للـه  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٤٣٨٢، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٩١٧٠٠٠٩ 
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 )١٤٢٢(

�شامل بن عبيد بن �شعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز جمز للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  جمز  كنوز  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبادي  �شعيد  بن  عبيد  بن  �شامل  يعلن 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٤٦٧١، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م، 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:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٢٤٢ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٦٥٥١٦٤٤ 
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
اأحمد بن علي بن يو�شف البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شاور الع�شرية للتجارة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن علي بن يو�شف �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأ�شاور �لع�شرية للتجارة 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٨٧٧٨٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٣م، 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:

والية لوى - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٤١٠ ر.ب:٣٢٢

هاتف رقم:٩٩٢٢١٩٦٦ 
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 )١٤٢٢(

خالد بن اإبراهيم بن علي اأبو عو�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شري  �ش.م.م

يعلن خالد بن �إبر�هيم بن علي �أبو عو�ش �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شري �ش.م.م، و�مل�شجلة 

لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٤٥٤٨، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:٢٢٢ ر.ب:٣٢٠
هاتف رقم:٩٦٢٤٩٤٦٤ 

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
�شيف بن �شامل بن خلف املحروقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع التعاون امل�شرتك للتجارة �ش.م.م

يعلن �شيف بن �شامل بن خلف �ملحروقي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لتعاون �مل�شرتك 

التفاق  وفقا   ،١١٢٣٠٦٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٣٠م، 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:

�ش.ب:١٤١٩ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٣٨٠٨٣٠ 

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 )١٤٢٢(

اأحمد بن �شعيد بن حممد املحريزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد املحريزي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

�ملحريزي  �أحمد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملحريزي  حممد  بن  �شعيد  بن  �أحمد  يعلن 

 ،١٠٥٥٧٠٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٢٠ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٦٦١٠٠١٠ 
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
�شامل بن خمي�ش بن �شامل ال�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جعالن اجلديدة للتجارة - ت�شامنية

�جلديدة  جعالن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شعيدي  �شامل  بن  خمي�ش  بن  �شامل  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٢٤٥٢، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٢٣٩٤٨٢٢ 
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 )١٤٢٢(

خليل بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم الليل الف�شي للتجارة - ت�شامنية
يعلن خليل بن �إبر�هيم بن عبد�للـه �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنم �لليل �لف�شي 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٧٤٥١، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٩٦٩٩٦٥٧ 

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
اأحمد بن �شعيد بن حممد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شفق للتجهيزات والتجارة �ش.م.م

للتجهيز�ت  �ل�شفق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لوهيبي  بن حممد  �شعيد  بن  �أحمد  يعلن 

وفقا التفاق   ،١١٣١٢٧١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�لتجارة 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٣٢٣ ر.ب:١٣١

هاتف رقم:٩٢٨٨٣٣٧٠ 
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 )١٤٢٢(

حمبوب بن عبداللـه بن خمي�ش الروي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شارق م�شقط الدولية �ش.م.م
يعلن حمبوب بن عبد�للـه بن خمي�ش �لروي�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شارق م�شقط 

التفاق  وفقا   ،١٢٢٠٩٢٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لدولية 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/١م، 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:

الغربة - والية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٢٨٢٨٢٨٥ 

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
كر�شانا �شينتالبيال راو

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع ال�شرعة الدولية )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م
يعلن كر�شانا �شينتالبيال ر�و �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �ل�شرعة �لدولية )�شركة 

منطقة حرة( �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٤٣٣٨٢، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٨٠٨١٢٥٩ 

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 )١٤٢٢(

حممد بن �شعيد بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدف العاملية �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعيد بن حمد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شدف �لعاملية �ش.م.م، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٢٠١٠٣، 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:

�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٧٧٢٢٤٢٤ 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شيف لالأعمال التجارية �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعيد بن حمد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شيف لالأعمال �لتجارية 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٨٨٢٠، 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:

�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٧٧٢٢٤٢٤ 

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 )١٤٢٢(

نا�شر بن علي بن بركت علي فقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة االأملا�ش الكربى �ش.م.م

يعلن نا�شر بن علي بن بركت علي فقري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مدينة �الأملا�ش �لكربى 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢١٣٢٦٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، 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:

والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم:٩١١٣٠٢٢٢ 

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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التنانني العاملية �ش.م.م

�لعاملية  �لتنانني  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  فقري  علي  بركت  بن  علي  بن  نا�شر  يعلن 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٢٧٠٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٢م، 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:

اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩١١٣٠٢٢٢ 

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 )١٤٢٢(

عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفخر ل�شيانة االأجهزة الكهربائية �ش.م.م
ل�شيانة  �لفخر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعو�دي  ها�شل  بن  ر��شد  بن  عبد�للـه  يعلن 

 ،١١٤٦٩١٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لكهربائية  �الأجهزة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٤٥ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٩٣٨٠٠٠٥ 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة رمال اخل�شراء املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبد�للـه بن ر��شد بن ها�شل �لعو�دي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمال �خل�شر�ء �ملتحدة 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٦٧٨٩، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٤٥ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٩٣٨٠٠٠٥ 
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 )١٤٢٢(

عبدالعزيز بن �شعود بن علي اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأعمال املتقدمة �ش.م.م

�ملتقدمة  �الأعمال  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  �أنـه  يعلن عبد�لعزيز بن �شعود بن علي �خلليلي 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٧٦٤٩، 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:

�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٤٤٤٩٩٩ 

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
يون�ش بن يو�شف بن عبداللـه ال�شعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دو�شيل للخدمات البيئية �ش.م.م

يعلن يون�ش بن يو�شف بن عبد�للـه �ل�شعدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دو�شيل للخدمات 

�لبيئية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٤٦٥٧٦، 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:

حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:١٣٦٩ ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٧٧٩٧٧٧٠ 
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 )١٤٢٢(

خمي�ش بن حممد بن عبداللـه الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني البداية الوطنية للتجارة - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني �لبد�ية  يعلن خمي�ش بن حممد بن عبد�للـه �لفار�شي 

 ،١٢٠٥٩٥١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  �لوطنية 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٨٩٧٢٤٢٨ 
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
�شامل بن حمد بن مزهود الزرعي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شامل بن حمد بن مزهود الزرعي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن حمد بن مزهود �لزرعي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل بن حمد بن مزهود 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  �لزرعي 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٩م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١١٣١٧٣

�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:

هاتف رقم:٩٢٦٢٣٢٤٠ 
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 )١٤٢٢(

اأحمد بن هالل بن نا�شر احلرملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بنت الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن هالل بن نا�شر �حلرملي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بنت �لذهبية للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٥١٨٧، 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 - والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٢ ر.ب:١٠٠

هاتف رقم:٩٢٢٤٧٠٠٠ 
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
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتحجبة للعبايات �ش.م.م

للعبايات  �ملتحجبة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلرملي  نا�شر  بن  هالل  بن  �أحمد  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٤٦٨٤، 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 - والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٢ ر.ب:١٠٠

هاتف رقم:٩٢٢٤٧٠٠٠ 
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 )١٤٢٢(

اأ�شعد بن نا�شر بن عبداللـه احلامدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع احلامدي املتحدة �ش.م.م
يعلن �أ�شعد بن نا�شر بن عبد�للـه �حلامدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �حلامدي 

�ملتحدة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٧٤٣٣، 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:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:٤٨٧ ر.ب:٣١١

هاتف رقم:٩٦٦٦٢٣٦٦ 
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
عو�ش بن نا�شر بن �شعيد الرزيقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الي�شر للتعمري - ت�شامنية

 - للتعمري  �لي�شر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لرزيقي  �شعيد  بن  نا�شر  بن  عو�ش  يعلن 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٧٠٦٢، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م، 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:

والية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم:٩٢٣٤٥٢١٦ 

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 )١٤٢٢(

يعقوب بن حمود بن �شامل احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي احلوا�شنة احلديثة �ش.م.م

�حلو��شنة  و�دي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلو�شني  �شامل  بن  حمود  بن  يعقوب  يعلن 

التفاق  وفقا   ،١٢٧٠٠٤٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �حلديثة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٦م، 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:

�ش.ب:١٠٧ ر.ب:٣١٦
هاتف رقم:٩٧٨٨٠٥٥٠ 

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
طاهر بن �شعود بن علي اخلليلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيارات الواحة �ش.م.م

يعلن طاهر بن �شعود بن علي �خلليلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شيار�ت �لو�حة �ش.م.م، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٥٩٩٥٦٩، 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:

�ش.ب:٦٠٨ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٤٤٨٨٤٤ 

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 )١٤٢٢(

�شعيد بن حمدان بن نا�شر البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شام وو�شام الع�شفور للتجارة �ش.م.م

يعلن �شعيد بن حمد�ن بن نا�شر �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شام وو�شام �لع�شفور 

التفاق  وفقا   ،١١٨٣٦٦٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٢م، 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:

�ش.ب:١٨١٢ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٩٨٠٩٨٢٩ 

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
مزاحم بن مبارك بن علي الغافري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شبة الواحة احلديثة - ت�شامنية

يعلن مز�حم بن مبارك بن علي �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ه�شبة �لو�حة �حلديثة 

وحـده  وللم�شفي   ،١٢١٩٧٣٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   -

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:

�ش.ب:٣٦ ر.ب:٣١٨
هاتف رقم:٩٨١٢١٢٨٨ 

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 )١٤٢٢(

�شامل بن حممد بن يو�شف ال�شواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حدراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  حدر�ء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شو�عي  يو�شف  بن  حممد  بن  �شامل  يعلن 

و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٥٠٧٢٧، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/١٣م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٧٠٠٠٤٥ 

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
داوؤد بن �شليمان بن �شيف املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدائمة للم�شاريع الربونزية �ش.م.م

للم�شاريع  �لد�ئمة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملقبايل  �شيف  بن  �شليمان  بن  د�وؤد  يعلن 

�لربونزية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٢٦٦١، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/٢٠م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٣٣١٧٢١٥ 
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 )١٤٢٢(

مكتب �شالح لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العو�شي الدولية �ش.�ش.و
يعلن مكتب �شالح لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعو�شي �لدولية �ش.�ش.و، 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٠٧٠٨١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

٢٠٢١/٧/١٥م، 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 - احلي التجاري - بناية بن حم - الطابق الثاين - �شقة رقم:٢١
�ش.ب:١٨٢٨ ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٢٤٧٠٧٠٣٥ -٩٥٩٩٤٦١٤ فاك�ش رقم:٢٤٧٠٧٠٤٥ 
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
حممد بن عامر بن را�شد الربواين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تقنيات وحلول املزن �ش.م.م

يعلن حممد بن عامر بن ر��شد �لربو�ين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تقنيات وحلول �ملزن 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١٧١٧٣٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢م، 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:

�ش.ب:٨٥٠ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٤١١٥٨٠ 

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 )١٤٢٢(

عزيزة بنت خلفان بن تي�شري الريامية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الريامي الذهبية احلديثة �ش.م.م

تعلن عزيزة بنت خلفان بن تي�شري �لريامية �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �لريامي �لذهبية 

التفاق  وفقا   ،١١١٢٢٥٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �حلديثة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٦م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٥٩٤٤١٥١ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية 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�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــية
حممد بن �شعيد بن حميد املزيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شياحة امل�شتدامة �ش.م.م

�ل�شياحة  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملزيدي  حميد  بن  �شعيد  بن  حممد  يعلن 

وللم�شفي   ،١٣٥٧٦٧١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �مل�شتد�مة 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:١٥ ر.ب:١٢٤
هاتف رقم:٩١٩٣٠٣٣٠ 

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 )١٤٢٢(

يحيى بن �شعيد بن علي اليزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع ال�شرق للخدمات التجارية - ت�شامنية
يعلن يحيى بن �شعيد بن علي �ليزيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعاع �ل�شرق للخدمات 

�لتجارية - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٥٠١٦، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١١/١٨م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ابراء - حمافظة �شمال ال�شرقية 
�ش.ب:٤٠٠ ر.ب:١٢١

هاتف رقم:٩٢٧٥٥٠٠٤ 
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
عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح الباطنة الواعدة - ت�شامنية

يعلن عبد�للـه بن ر��شد بن ها�شل �لعو�دي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شروح �لباطنة �لو�عدة 

وحـده  وللم�شفي   ،١٢٥٢٨٤١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   -

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:

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب:١٠ ر.ب:٣١٥

هاتف رقم:٩٩٣٨٠٠٠٥ 
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 )١٤٢٢(

خالد بن علي بن حممد العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواطي كتم للتجارة - ت�شامنية

يعلن خالد بن علي بن حممد �لعي�شائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شو�طي كتم للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٨٠٥٤، 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:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٩٥٧٩٦٨٣ 

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
اأحمد بن حممد بن �شعيد املزاحمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املزاحمي لالأملنيوم - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن حممد بن �شعيد �ملز�حمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملز�حمي لالأملنيوم - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٨٠٧١٤٨٩، 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:

حمافظة الربميي
هاتف رقم:٩٣٧٧٧٧٣٢ 

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 )١٤٢٢(

طالل بن ح�شني بن حممد املعيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة خط ال�شرق االأو�شط املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن طالل بن ح�شني بن حممد �ملعيني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط �ل�شرق �الأو�شط 

�ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٩٤٤١، 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم:٩٢٤٤٤٤٨٣ 

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
عبداللـه بن علي بن عبداللـه ال�شبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ياقوت اخلليج للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن عبد�للـه بن علي بن عبد�للـه �ل�شبلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ياقوت �خلليج للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٠٤٩٤٥، وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٣٢٨٥٨٨ 
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 )١٤٢٢(

اإبراهيم بن �شامل بن عبداللـه الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شطول للخدمات اللوج�شتية �ش.م.م

يعلن �إبر�هيم بن �شامل بن عبد�للـه �لر�شيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأ�شطول للخدمات 

١٠٨٨٨٤٧، وللم�شفي  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �للوج�شتية �ش.م.م، 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 حمافظة م�شقط 
�ش.ب:١٦٤٠ ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩٩٠٠٠٦٨٧ 
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
مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوازم العاملية �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 

  ،١٣٢٧٥٥٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لعاملية  لو�زم  �شركة 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب:٥٥٦ ر.ب:١٢١

هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠١٢
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

-208-



اجلريدة الر�سمية العدد )1422(

حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجلوبة الف�سية - ت�سامنية

اجلوبة  �سماء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلحافـي  �سليم  بن  عبداللـه  بن  حممود  يعلن 

الف�سية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1165418، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 96669243 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب املخرتع للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ه�ساب املخرتع  يعلن حممود بن عبداللـه بن �سليم اجلحافـي 

وللم�سفي   ،1211167 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 96669243 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اجلوبة الذهبية - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سمــاء اجلوبــة  يعلن حممــود بن عبداللـــه بن �سليــم اجلحافـي 

الذهبية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1165416، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 96669243 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن �سليم بن �سامل الكلباين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�سبح و�سعيد اأبناء �سليم بن �سامل الكلباين للتجارة - ت�سامنية

اأبناء  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سبح و�سعيد  يعلــن �سعيــد بن �سليــم بن �سالــم الكلباين 

�سليم بن �سامل الكلباين للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠21/11/3٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،7٠55722

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

مقنيات - والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ص.ب: 301 ر.ب: 511

هاتف رقم: 99319855 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن مالك ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك م�سندم �ص.م.م

يعلن حممد بن �سامل بن مالك ال�سحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سمــاك م�سنــدم �ش.م.م، 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1138733، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: 47 ر.ب: 811
هاتف رقم: 98015801 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
مكتوم بن را�سد بن عدمي املكتومي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب الغبي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن مكتوم بن را�سد بن عدمي املكتومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنوب الغبي للتجارة 

واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠3٠٠35، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 346 ر.ب: 329

هاتف رقم: 99773387 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن مبارك بن م�سلم اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول ال�سالمة ال�ساملة �ص.م.م

يعلن اأحمد بن مبارك بن م�سلم اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حلول ال�سالمة ال�ساملة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1149435، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: 55 ر.ب: 122
هاتف رقم: 99200796 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سيف بن خليفة بن بدر املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطفل الفريد الدولية �ص.م.م

يعلن �سيف بن خليفة بن بدر املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  الطفل الفريد الدولية 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1351536، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 2 ر.ب: 100

هاتف رقم: 92247000 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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خالد بن حممد بن علي ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريج الهمبار للم�ساريع املتكاملة �ص.م.م

يعلن خالد بن حممد بن علي ال�سيزاوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأريج الهمبار للم�ساريع 

املتكاملة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1124962، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

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

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 300 ر.ب: 311

هاتف رقم: 93844015 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سلطان بن عبداللـه بن را�سد اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعبري لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م

التعبيـــر لل�سفـــر  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن �سلطان بن عبداللـه بن را�سد اجلابري 

وللم�سفي   ،1252819 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  وال�سياحة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: 185 ر.ب: 512
هاتف رقم: 95417737 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة املتجددة للتجارة �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النه�سة املتجددة  اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي  يعلن 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 13٠5319، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

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

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 1601 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99891025 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن را�سد بن حمد اليعقوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن را�سد اليعقوبي و�سريكه - ت�سامنية

يعلــن عبداللـه بن را�سد بن حمد اليعقوبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـــه بن را�ســـد 

اليعقوبي و�سريكه - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 7٠45425، 

وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠21/11/3٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ص.ب: 62 ر.ب: 511

هاتف رقم: 99335670 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامل بن حممد بن يو�سف ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط القو�ص �ص.م.م

يعلــن �سامل بن حممد بن يو�سف ال�سواعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خط القو�ش �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1٠499٠1 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠21/12/13م، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية �ساللة - �سارع 23 يوليو - �سكة رقم : 22 - مبنى رقم : 1
هاتف رقم: 99700045 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سامل بن علي بن عبداللـه ال�سقري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول الع�سوية عرب االإنرتنت �ص.م.م

يعلــن �سامل بن علي بن عبداللـه ال�سقري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حلول الع�سوية عرب 

وللم�سفي   ،1382432 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الإنرتنت 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: 1420 ر.ب: 133
هاتف رقم: 96370370 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن �سعيد بن �سباب البطحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد �سعيد �سباب للتجارة - تو�سية

يعلــن حممد بن �سعيد بن �سباب البطحري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حممد �سعيد �سباب 

وللم�سفي   ،1239874 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99144458 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بر �سربثات - ت�سامنية

 - �سربثــــات  بــــر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البطحــري  بن �سباب  �سعيد  بن  يعلــن حممد 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 123987٠، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99144458
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن علي بن �سليمان الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمعة علي �سليمان و�سركاه الطبية �ص.م.م

يعلــن حممد بن علي بن �سليمان الغيالين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جمعة علي �سليمان 

و�سركاه الطبية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1279729، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: 637 ر.ب: 116 ميناء الفحل
هاتف رقم: 97097408 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد و�سيف املعمري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلــن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حممد و�سيف املعمري 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠23261، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 355 ر.ب: 316

هاتف رقم: 99755088 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب املميز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفرة الف�سية للم�ساريع �ص.م.م

يعلــن مكتب املميز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سفرة الف�سية للم�ساريع 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1327759، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 211 ر.ب: 117

هاتف رقم: 99240928 - 95195477 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
خالد بن را�سد بن حممد البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساكن لالأعمال ال�ساملة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساكــن لالأعمــال  يعلــن خالــد بن را�ســد بن حممــد البلو�ســي 

ال�ساملة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1136687، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

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

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 464 ر.ب: 322

هاتف رقم: 94456094 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن مالك بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة بوابة اخل�سراء املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلــن حممد بن مالك بن حمد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بوابة اخل�سراء املتحدة 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1129862، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 141 ر.ب: 315

هاتف رقم: 99343886 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
علي بن نا�سر بن �سيف الها�سمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سامي بدية احلديثة - ت�سامنية

يعلــن علي بن نا�سر بن �سيف الها�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سامي بدية احلديثة - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1268591، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2٠21/12/15م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: 94200296 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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�سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عبداللـه و�سريكه للتجارة - تو�سية

يعلــن �سيف بن عبداللـه بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو عبداللـه و�سريكه 

وللم�سفي   ،9٠٠9728 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: 6 ر.ب: 813
هاتف رقم: 99755088 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن حمدان بن نا�سر البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة م�سقط املتحدة �ص.م.م

يعلن �سعيــد بن حمــدان بن نا�سر البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيـة �سركة لوؤلوؤة م�سقط املتحدة 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،11٠8938 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2٠21/9/22م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط
�ص.ب: 1812 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99809829 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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خمي�ص بن �سعيد بن را�سد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي ال�سرق الوطنية - ت�سامنية

يعلــن خمي�ش بن �سعيد بن را�سد الناعبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روا�سي ال�سرق الوطنية - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1193841، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2٠21/12/8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية احلمراء - حمافظة الداخلية
�ص.ب: 283 ر.ب: 617

هاتف رقم: 92397111 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان احلمراء الوطنية - ت�سامنية

يعلــن خمي�ش بن �سعيد بن را�سد الناعبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأركان احلمراء الوطنية - 

ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1171517، وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 2٠19/12/24م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية احلمراء - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: 92397111 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن �سامل بن فارح هبي�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناعة احلديثة للتجارة �ص.م.م

للتجارة  املناعة احلديثة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  فارح هبي�ش  بن  �سامل  بن  يعلــن علي 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 132٠163، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ص.ب: 211 ر.ب: 990

هاتف رقم: 96677722 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
عبداللـه بن حممد بن حمد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأقدام العالية للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأقـــدام العاليــة  يعلــن عبداللـه بن حممد بن حمد احلجــري 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 111٠357، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ 2٠21/12/8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: 97111775 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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وليد بن جمعة بن عبداللـه احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الق�سف للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سمـــاء الق�ســـف  يعلــن وليــد بن جمعــة بن عبداللـــه احلو�سني 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 12٠4867، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 1601 ر.ب: 311
هاتف رقم: 94440010 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز لل�ساعات �ص.م.م

يعلــن جا�سم بن حممد بن ناجمان البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفريوز لل�ساعات 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1147532 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2٠21/12/2م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب: 907 ر.ب: 320

هاتف رقم: 91100664 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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عمر بن مرهون بن حممد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوبال للتنمية واال�ستثمار �ص.م.م

للتنميـــة  اأوبـــال  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العي�سائي  حممد  بن  مرهون  بن  عمر  يعلــن 

1326752، وللم�سفي  بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  وال�ستثمار �ش.م.م، 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99249979 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
�سالح بن �سعيد بن حمود االأغربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساع الوطنية - تو�سية 

 - الوطنية  �ساع  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الأغربي  حمود  بن  �سعيد  بن  �سالح  يعلــن 

تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1٠1492٠، وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية دماء والطائيني - حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: 99790659 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقاف الدولية �ش.م.م

ل�شركــــة  امل�شفــــي  الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه  يعلـن مكتب اخلليج 

١07٤8١٤، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  �شقاف الدولية �ش.م.م، وامل�شجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفردو�ش املتكاملة �ش.م.م

املتكاملة  الفردو�ش  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  لتدقيق  االإتقان  مكتــب  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١079806 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اال�شتثمار واالأعمال التجارية - ت�شامنية

واالأعمال  اال�شتثمار  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلـن 

عـــن   ،١٢٢١6١8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - التجارية 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مكتب بيكر تلي ام كي ام )عمان( - حما�شبون قانونيون

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنارة الدولية �ش.م.م

يعلـن مكتب بيكر تلي ام كي ام )عمان( - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

عـــن   ،١687760 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الدولية  املنارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�شبون قانونيون

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هالكرو ال�شرق االأو�شط �ش.م.م

يعلـن مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

هالكرو ال�شرق االأو�شط �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١00٤50١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جدائل اليا�شمني للتجارة - ت�شامنية

ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�شابات  وتدقيق  للمراجعة  املتاألق  النربا�ش  مكتب  يعلـن 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  اليا�شمني للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة  جدائل 

١٢١080١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل �شنك االأهلية �ش.م.م

يعلـن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة معامل 

عـــن   ،١٢١١057 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  االأهلية  �شنك 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

حممد بن م�شعود بن حميد البحري

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد ويحيى للتجارة - ت�شامنية

ويحيى  حممد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البحري  حميد  بن  م�شعود  بن  حممد  يعلـن 

عـــن   ،١799070 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنيــة،   - للتجـــارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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االأزهر بن بدر بن حممد االأغربي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شا�ش الروؤية للمقاوالت - ت�شامنية

اأ�شا�ش الروؤية للمقاوالت -  يعلـن االأزهر بن بدر بن حممد االأغربي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١9١٢٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

مبارك بن عبداللـه بن مبارك الرا�شدي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حممد ومبارك الرا�شدي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن مبارك بن عبداللـه بن مبارك الرا�شدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة حممد ومبارك 

الرا�شدي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١7396٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

خالد بن خلفان بن عبداللـه الهدابي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربونز الوطنية �ش.م.م

يعلـن خالد بن خلفان بن عبداللـه الهدابي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الربونز الوطنية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١059٢٢٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطريق االأول �ش.م.م

يعلـن خالد بن خلفان بن عبداللـه الهدابي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الطريق االأول �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١7١506٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيف اخلليج الع�شرية �ش.م.م

يعلـن حمود بن بخيت بن ياقوت العطابي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة طيف اخلليج الع�شرية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١06١59 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

فاطمة بنت �شيف بن را�شد املعمرية

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأنوار جمان املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

تعلـن فاطمة بنت �شيف بن را�شد املعمرية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة اأنوار جمان املميزة 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١095٤3١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية

�شعود بن �شامل بن اأحمد البو�شعيدي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حميط �شمائل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�شمائل  حميط  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البو�شعيدي  اأحمد  بن  �شامل  بن  �شعود  يعلـن 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١069٤5١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�شامل بن مرهون بن �شامل املعمري

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج املنطقة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن مرهون بن �شامل املعمري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأبراج املنطقة �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0٤7883 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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مكتب امل�شاعد لتدقيق احل�شابات

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة جودة �شاللة ال�شاملة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن مكتب امل�شاعد لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جودة �شاللة ال�شاملة 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١95٤0٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

م�شلم بن �شهيل بن علي الكثريي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم املعايل للتجارة �ش.م.م

املعايل للتجارة  امل�شفــــي ل�شركــــة جنم  الكثريي ب�شفـتـــــه  يعلـن م�شلم بن �شهيل بن علي 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١36659 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

م�شلم بن �شامل بن بخيت ال�شحري

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طرفيت املتحدة للتجارة - ت�شامنية

املتحدة  طرفيت  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  ال�شحري  بخيت  بن  �شامل  بن  م�شلم  يعلـن 

عـــن   ،١0٤3577 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

خلفان بن خمي�ش بن غامن الكحايل

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شي �شحم للتجارة - ت�شامنية

يعلـن خلفان بن خمي�ش بن غامن الكحايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مرا�شي �شحم للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3300730، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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طارق بن عبدالر�شول بن �شالح الزدجايل

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر املدينة اجلديدة �ش.م.م

يعلـن طارق بن عبدالر�شول بن �شالح الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شقر املدينة 

اجلديدة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١5١٤90، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرائد املميزة للخدمات �ش.م.م

يعلـن طارق بن عبدالر�شول بن �شالح الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الرائد املميزة 

للخدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١96833، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحرك املحرتف احلديثة �ش.م.م

يعلـن طارق بن عبدالر�شول بن �شالح الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املحرك املحرتف 

انتهاء  عـــن   ،١٢8١٤57 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جتارة ال�شم�ش للهدايا �ش.م.م

يعلـن طارق بن عبدالر�شول بن �شالح الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة جتارة ال�شم�ش 

انتهاء  عـــن   ،١٢0٢763 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للهدايا 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة البدوي للخدمات التجارية �ش.م.م

يعلـن طارق بن عبدالر�شول بن �شالح الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة بهجة البدوي 

 ،3303799 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  التجارية  للخدمات 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الو�شيم العاملية احلديثة �ش.م.م

يعلـن طارق بن عبدالر�شول بن �شالح الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الو�شيم العاملية 

١٢٤٢505، عـــن انتهاء  احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

حارث بن را�شد بن خدوم الرو�شدي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موارد اخل�شدة احلديثة للتجارة - تو�شية

اخل�شدة  موارد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الرو�شدي  خدوم  بن  را�شد  بن  حارث  يعلـن 

 ،١١6١533 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة - تو�شية،  احلديثة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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حممد بن �شعيد بن خلفان الوهيبي

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي العذيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن حممد بن �شعيد بن خلفان الوهيبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة وادي العذيبة للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١60١733، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

عا�شم بن �شامل بن عبدالعزيز العليان

�إعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العليان وال�شنفري للتجارة �ش.م.م

يعلـن عا�شم بن �شامل بن عبدالعزيز العليان ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة العليان وال�شنفري 

انتهاء  عـــن   ،٢١٢506٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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