
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1431(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة      

 وزارة العــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة
قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2022/16    �سـادر فــي 2022/2/1٧ بتخويل �سفة ال�سبطية 
الق�سائيـة لبعــ�ض موظفــي وزارة العــدل وال�سوؤون 

القانونيـة.
  وزارة العمــــــــــل

قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2022/٩٧    �سـادر فــي 2022/2/24 باإ�سدار منوذج عقد �سغل 
الوظائف الدائمة للعمانيني.

 هيئــة تنظيــم االت�ســاالت
تنظيم  الئحة  باإ�سدار   2022/2/22 فــي  �سـادر    2022/51 رقــــــــــــــــــــــــــــــــم  قـــــــــــــــــــــــــرار 

انقطاع خدمات االت�ساالت.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
االإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

ا�ستـــدراك.

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 25 رجــــــــب 1443هـ                                                            املوافـــق 2٧ فربايـــــر 2022م
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اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الرواحي ال�ساملة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العمدة لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمز االأخوة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن �سعيد احلو�سني و�سريكه للتجارة - 
ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سمم لال�ست�سارات الهند�سية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامي بن �سليمان الدغي�سي و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سامة ونبيل للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

 - للتجارة  الوطنية  العربية  ال�سعلة  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العن�سر االأول �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبوعلي احلربي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعــالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة خريات منح اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيتانيوم لالإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سهيل حجريان املرهون و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء بغداد العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمارنا �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدرو�سي انفرا�سرتاتري لال�ست�سارات الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار الذكية لل�سحن �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربج االأبي�ض للخدمات الهند�سية وامليكانيكية 

�ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بو�سر ملقاوالت البناء �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الطور احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زان للت�سميم واالإنتاج الفني �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ح�سون للتجارة �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي مالحة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة املختارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجال الأنظمة املعلومات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال عمان للتربيد �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العربي والعمد �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزارع الع�سرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق املرام - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الهيال للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن حم�سن مبارك رعفيت و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو �سرى احلديثة و�سريكه �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق البداية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض الطموح املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدا�سية الهند�سية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركات اخلليج املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سني الكازروين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة لالأعمال الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فريكو للت�سويق املحدودة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سر املهنة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال البحرية للتجارة - ت�سامنية.
اإعـــالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة املعامل الدولية لالإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النمالن املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت التاجر العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإديوتك ال�سرق االأو�سط و�سركاه �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماليني الدولية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة الذهبية لالأعمال والتنمية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرو�سة الف�سية -ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجل�سر املا�سي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الداخلية الأنظمة الري احلديثة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمناء العربية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االتكال املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق احلويل للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع احلويل املميز للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل دجلة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النيل احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم ال�سمال احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سابر و�سعود ل�سيد االأ�سماك �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج اخلري للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثروات العهد الزاهر �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط الأنابيب ال�سلب اخلا�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار ل�سناعات االأ�سالك والكابالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأيام مطرح للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول �سنك الذهبية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميز للتطوير ال�سامل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نظرة املعرفة للتطوير �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الطبي املتطور �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امرباطور ال�سويق - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق احلياة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ض الباطنة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة ال�سدفة البي�ساء �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن عيون و�سركاه �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط للنفط والغاز �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العميد للطاقة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنابيب هرمز �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر �سرق االأو�سط للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة احل�سارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو ميوجن العربية �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر �سامل لبخيت فا�سل و�سريكه للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ساللة للنقل واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للخدمات الزراعية والبيطرية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سم الرخاء العربية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور العني �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألوان الثالثية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سدير املتحدة �ض.م.م.
اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق للدرا�ســــات االقت�ســــادية وتدقيــــق  اإعالن عن انتهاء 

احل�سابات - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناهل لالأعمال الفنية واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة االإبداع اخلليجي �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع الرباري �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سائط للخدمات املالحية واللوج�ستية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإكليل ال�سيب الذهبي للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغ�سلة مزون - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سناعات العربية لتقنية الطاقة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن حماد بن حمد القطيطي و�سريكه 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دلتا لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تادر�ض العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تادر�ض لل�سحن والنقل واملعدات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري اخلو�ض �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سيلة العربية للتجارة العامة �ض.م.م.
 - واملقاوالت  للتجارة  طروادة  لوؤلوؤة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف ال�سرق للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن را�سد بن حارب الغيثي وولده 
للتجارة - تو�سية.
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للتجارة  الذهبية  القبائل  فلج  موارد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق الفلج املميزة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة االأحمر للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح االأحالم للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوحدة لالأعمال اخل�سبية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد االأخوة الذهبي الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوال�ض ال�سرق االأو�سط �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإمارات للزيوت )م�سقط( �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوخ اخلفايف �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوهرة الالمعة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع �سحار ال�ساملة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرمي بنت حمدان بن حمود االإ�سماعيلي 

و�سركائها - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوحدة الأعمال االأ�سباغ �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخر اخلليج للمرابط �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغروب املتحدة - ت�سامنية.
لتنظيف  ال�سودان  �سمال  واحة  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

املباين �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي ال�سويق احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي اخل�سراوين للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل اخل�سراوين الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيف اجلمركي �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عهد جمان الذهبي �ض.م.م.
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وزارة العـدل وال�شـوؤون القانونيـة
قــرار وزاري

رقم ٢٠٢٢/١٦
بتخويـل �شفـة ال�شبطية الق�شائيـة 

لبعــ�ض موظفــي وزارة العــدل وال�شوؤون القانونيـة 

ا�ستنادا اإلـــى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97،
واإلى قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30، 
واإلى املر�ســــــوم ال�سلطانـــي رقـــــم 2020/88 بدمـــج وزارة العــدل ووزارة ال�ســوؤون القانونيــــــة 
فـي وزارة واحـدة ت�سمى وزارة العدل وال�سوؤون القانونـية وحتديـد اخت�سا�ساتهــا واعتمـاد 

هيكلها التنظيمي،
واإلــى لئحــــة الرقابــــة علــــى املحامــــني ومكاتــــب املحامـــاة وال�سركــــــات املدنيــــة للمحامـــــاة 

ب�ساأن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/25،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يخول �ساغلو الوظائف الواردة فـي اجلدول املرفـق فـي وزارة العدل وال�ســوؤون القانونيـة 
�سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام قانون مكافحة غ�سل الأمـوال ومتويل الإرهاب 

بالن�سبة للمحامني ومكاتب املحاماة وال�سركات املدنية للمحاماة.

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي: ١٥ مـن رجـــــــــــــــــــــب ١٤٤٣هـ
املـوافــــق: ١٧ مـن فبرايـــــــــــــــــر ٢٠٢٢م

د. عبداللـه بن محمد بن �شعيد ال�شعيدي 
                        وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل وال�ســـــــــــوؤون القانونيــــــــــــة 
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اجلــــدول املرفــــق
 بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/١٦

بتخويـل �شفـة ال�شبطية الق�شائيـة 
لبعــ�ض موظفــي وزارة العــدل وال�شوؤون القانونيـة 

الوظيفـــــــةم

مدير دائرة ال�سوؤون الق�سائية1

مدير م�ساعد دائرة ال�سوؤون الق�سائية2

مدير دائرة �سوؤون املحامني3

مدير م�ساعد دائرة �سوؤون املحامني4

رئي�ش ق�سم التفتي�ش واجلزاءات5

رئي�ش ق�سم الق�سايا والتظلمات6

اأخ�سائي تفتي�ش فـي ق�سم التفتي�ش واجلزاءات7

رئي�ش ق�سم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب8

اأخ�سائي مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب9

اأخ�سائي تفتي�ش فـي ق�سم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب10
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وزارة العمـــل

قـرار وزاري

 رقـــم 2022/97 

باإ�شدار منوذج عقد �شغل الوظائف الدائمة للعمانيني

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم ٢٠٢٠/٨٩ باإن�صــاء وزارة العمــل وحتديـــد اخت�صا�صاتهـــا 

واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يكون �صغل العمانيني للوظائف الدائمة بعقود فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها 

من الأ�صخا�ص العتبارية العامة، وفقا لنموذج العقد املرفق.

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي: 22 من رجــــــــــــــب 1443هـ

املوافـــــق: 24 من فبرايــــــــــر 2022م

د. حماد بن �شعيد بن علي باعوين

                                                                                 وزيـــــــــــــر العمــــــــــــل
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منوذج عقد توظيف العمانيني ل�شغل الوظائف الدائمة
 

اإنه فـي يوم:                                   املوافق:       /        /

مت التفاق بني:

وزارة ......................................................... نيابــة عـن حكومـة �صلطنة عمان

وميثلها ................................................................                   ) طرف اأول(

وبني ...................................................................                  )طرف ثان(

على ما ياأتي:

بنــــد )1(: تعيني الطرف الثاين فـي وظيفة .................... معادلة للدرجة ........... 

براتب كامل قدره ..................... ريال ي�صرف فـي نهاية كل �صهر ميالدي، 

مف�صال على النحو الآتي:

الراتـــــــــــــــــب:

بدل ال�صكـن:

بدل الكهرباء:

بـــــــدل املــــــاء:

بدل الهاتف:

بدل النتقال:

بدل طبيعة عمل )اإن وجد(: 

عالوة غالء املعي�صة:

بنــــد )2(: يبداأ هذا العقد من     /      /           م، وملدة ................. ما مل ينته قبل ذلك 

الذي يخ�صع له الطرف  الوظيفـي  النظام  الواردة فـي  الأ�صباب  لأي �صبب من 

الثاين.

بنــــد )3(: اإذا لــم يخطـــر اأحـــد الطرفـني الطرف الآخر بعدم رغبته فـي متديد هذا العقد 

قبل انتهائه بــ )2( �صهرين على الأقل اعترب العقد جمددا تلقائيا ملدة ........... 

اأخرى.
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بنــــد )4(: يجوز لكل من الطرفـني اإنهاء هذا العقد قبل نهاية ال�صنة التعاقدية بغري اإبداء 

الأ�صباب ب�صرط اإخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء مبدة ل تقل عن )3(  

ثالثة اأ�صهر يبقى خاللها الطرف الثاين فـي اخلدمة.

وللطرف الأول التنازل عن احلق فـي ا�صتمــرار الطــرف الثانــي فـي العمل بعد 

ا�صتدعـــت  اإذا   - اإليها  امل�صـــار  املــدة  نهاية كامل  ا�صتمراره حتى  فـي  اأو  الإخطار 

الظروف ذلك - �صريطة األ يتعار�ص ذلك مع م�صلحة العمل، على اأن حت�صب 

هذه املدة كاملة �صمن مدة اخلدمة الفعلية للطرف الثاين.

بنــــد )5(: ي�صتحق الطرف الثاين عالوة دورية فـي اأول يناير من كل عام بالفئة املقررة 

للدرجة املعادلة ملخ�ص�صاته املالية، �صريطة اأن تكون قد م�صت )6( �صتة اأ�صهر 

على الأقل من تاريخ التعاقد معه.

ويحرم من العالوة الدورية من قدم عنه تقرير اأداء وظيفـي مبرتبة "�صعيف" 

فـي ال�صنة التالية لتلك املقدم عنها التقرير.

بنــــد )6( : ي�صتحق الطرف الثاين اإجازة اعتيادية بالراتب املحدد وفقا للبند )1( من هذا  

العقد، وللمدد املحددة وفقا للنظام  الوظيفـي الذي يخ�صع له.

بنــــد )7( : ي�صتحق الطرف الثاين بدل ال�صفر ملهمة ر�صمية داخل �صلطنة عمان اأو خارجها،  

وتذاكر ال�صفر فـي حالة تكليفه بالفئات وفـي احلدود املبينة فـي النظام الوظيفـي 

الذي يخ�صع له.

بنــــد )٨(: ي�صتحق الطرف الثاين عند انتهاء خدمته منحة عن مدة تعاقده حت�صب وفقا  

للنظام الوظيفـي الذي يخ�صع له.

بنــــد )٩(: يخ�صع الطرف الثاين لأحكام قانون معا�صات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفـي 

احلكومــة العمانيــني ال�صـــادر باملر�صـــوم ال�صلطانـــي رقـــم  86/26، اأو اأي قانــــون 

اأو نظام اآخر  يخ�صع له.

ا�صتمــرار  عـــدم  الظـــروف  واقت�صـــت  اأي من طرفـيــه،  قبل  العقد من  اأنهي  اإذا  بنــــد )1٠(: 

الطرف الثاين فـي العمل للمدة املن�صو�ص عليها فـي البند )4( من هذا العقد، 

تتم ت�صوية احلقوق املالية للطرف الثاين، على النحو الآتي:
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اأ - اإذا تنازل الطرف الأول عن التم�صك با�صتمرار الطرف الثاين فـي العمل 

اخلدمة  مدة  �صمن  املدة  هذه  ح�صبت  اإليها،  امل�صار  املدة  نهاية  حتى 

الفعلية للطرف الثاين ويتقا�صى الطرف الثاين - وفقــا لذلـــك - جميـــع 

م�صتحقاته املالية عنها مبا فـي ذلك منحة نهاية اخلدمة امل�صتحقة وفقا 

للبند )٨( من هذا العقد.

ب - اإذا مل يتنازل الطرف الأول عن احلق فـي ا�صتمرار املوظف فـي العمل حتى 

نهاية املدة امل�صار اإليها  مل حت�صب املدة املذكورة �صمن مدة اخلدمة الفعلية 

م�صتحقاتـــه   - لذلك  وفقا   - الثاين  الطرف  ويتقا�صى  الثاين،  للطرف 

املاليــة حتــى تاريخ اآخر يوم با�صر فـيه العمل مبا فـي ذلك منحة نهايــة 

اخلدمة امل�صتحقة وفقا للبند )٨( من هذا العقد.

بند )11(: فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد، يخ�صع الطرف الثاين فـي اأثناء مدة �صريان 

اآخر يخ�صع له، وما تقرره احلكومة  اأو نظام وظيفـي  اأي قانون  العقد لأحكام 

من وقت لآخر فـي �صاأن املوظفـني ب�صفة عامة، وله كافة احلقوق وعليه جميع 

الواجبات املن�صو�ص عليها فـيها.

         توقيع الطرف الأول                                                   توقيع الطرف الثاين 

....................                                                             ....................            
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هيئــة تنظيــم االت�صــاالت
قـــرار

 رقــم 2022/51
باإ�صدار الئحة تنظيم انقطاع خدمات االت�صاالت 

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30، 

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االأولــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم انقطاع خدمات االت�ساالت، باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي: 20 مـن رجـــــــــــــــــــــب 1٤٤٣هـ
املـوافــــق: 22 مـن فبرايـــــــــــــــــر 2022م

نا�صـــــــر بـن خميـــــــ�س اجل�صمــــــي
رئي�س جمـل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت
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الئحة تنظيم انقطاع خدمات االت�صاالت

الف�صــل االأول 

تعريــفات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 
عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت، والئحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية 

املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

انقطاع الخدمة:
توقف خدمات االت�ساالت مما ينتج عنه عدم مقدرة املنتفعني على احل�سول على خدمة 
ال�سوت، اأو البيانات، وقد يكون هذا االنقطاع خمططا له م�سبقا من قبل املرخ�س له، وقد 

يحدث دون تخطيط م�سبق.

انقطاع الخدمة المخطط له:
له  واملخطط  ال�سبكة،  و�سيانة  بت�سغيل  متعلق  لن�ساط  نتيجة  االت�ساالت  خدمات  توقف 

م�سبقا من قبل املرخ�س له. 

انقطاع الخدمة غير المخطط له:
توقف خدمات االت�ساالت ب�سورة مفاجئة دون تخطيط م�سبق من املرخ�س له.

املــادة ) 2 (

ي�سنف انقطاع اخلدمة �سواء املخطط له، اأو غري املخطط له، وفقا للم�ستويات االآتية:
خدمات  توفر  عدم  اإلى  يوؤدي  الذي  االت�ساالت،  خدمات  توقف  االأول:  امل�ستوى   - اأ 
ال�سوت، اأو البيانات، الأقل من )1%( واحد فـي املائة من املنتفعني، اأو فقد حركة 

االت�ساالت بن�سبة تقل عن )1%( واحد فـي املائة.
خدمات  توفر  عدم  اإلى  يوؤدي  الذي  االت�ساالت،  خدمات  توقف  الثاين:  امل�ستوى   - ب 
املائة واأقل من )%5(  اإلى ن�سبة ترتاوح بني )1%( واحد فـي  البيانات  اأو  ال�سوت، 
خم�سة فـي املائة من املنتفعني، اأو فقد حركة االت�ساالت بن�سبة ترتاوح بني )%1( 

واحد فـي املائة واأقل من )5%( خم�سة فـي املائة.
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خدمات  توفر  عدم  اإلى  يوؤدي  الذي  االت�ساالت،  خدمات  توقف  الثالث:  امل�ستوى   - ج 
ال�سوت، اأو البيانات اإلى ن�سبة ترتاوح بني )5%( خم�سة فـي املائة واأقل من )%25( 
اأو فقد حركة االت�ساالت بن�سبة ترتاوح  املنتفعني،  املائة من  خم�سة وع�سرين فـي 

بني )5%( خم�سة فـي املائة واأقل من )25%( خم�سة وع�سرين فـي املائة.
خدمات  توفر  عدم  اإلى  يوؤدي  الذي  االت�ساالت،  خدمات  توقف  الرابع:  امل�ستوى   - د 
ال�سوت، اأو البيانات، اإلى ن�سبة ترتاوح بني )25%( خم�سة وع�سرين فـي املائة واأقل 
من )75%( خم�سة و�سبعني فـي املائة من املنتفعني، اأو فقد حركة االت�ساالت بن�سبة 
ترتاوح بني )25%( خم�سة وع�سرين فـي املائة واأقل من )75%( خم�سة و�سبعني فـي 

املائة.
خدمة  توفر  عدم  اإلى  يوؤدي  الذي  االت�ساالت  خدمات  توقف  اخلام�س:  امل�ستوى   - هـ 
اأكرث من  اأو  املائة  فـي  و�سبعون  ن�سبته )75%( خم�سة  ما  اإلى  البيانات  اأو  ال�سوت، 
املنتفعني، اأو فقد حركة االت�ساالت بن�سبة )75%( خم�سة و�سبعني فـي املائة اأو اأكرث، 

اأو عزل حمافظة، اأو منطقة جغرافـية وا�سعة.

الف�صــل الثانـــي

التزامات املرخ�س له
املــادة ) ٣ (

يلتزم املرخ�س له باالآتي:

اأ - فح�س اأداء العنا�سر املهمة فـي �سبكة االت�ساالت مبا ال يقل عن مرة واحدة كل �سنة 
كاملقا�سم، وو�سالت االإر�سال الرئي�سية، وقواعد البيانات االأ�سا�سية، وذلك ل�سمان 
جاهزية التدابري اخلا�سة بهذه العنا�سر، والو�سالت البديلة، واإعادة توجيه حركة 
مقدما  الهيئة  اإخطار  يتم  اأن  على  الطوارئ،  خطط  فعالية  وقيا�س  االت�ساالت، 

بنطاق هذه الفحو�سات، وموافاتها بتقرير مف�سل بعد االنتهاء من ذلك. 
ب - تنفـيذ اإجراءات، ونظم اإدارة �سبكة االت�ساالت، وتطويرها، وتطبيق التدابري الفنية 

والتنظيمية التي تقرها الهيئة.

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

املــادة ) ٤ (

يلتزم املرخ�س له فـي حالة انقطـــاع اخلدمـــة املخطط له فـي عنا�ســـر ال�سبكـــة الرئي�سيــــة 
اأو تلك التي توؤثر على منطقة جغرافـية وا�سعة نتيجة عملية رفع كفاءة برجميات ال�سبكة 

اأو ترقية عدد كبري من عنا�سر ال�سبكة، باالآتي:
اأ  - تنفـيذ انقطاع اخلدمة املخطط له فـي اأثناء فرتة انخفا�س احلركة على ال�سبكة.

االنقطاع  وتفا�سيل  بتاريخ  اخلدمة  بانقطاع  املتاأثرين  واملنتفعني  الهيئة،  اإخطار   - ب 
قبل )48( ثمان واأربعني �ساعة على االأقل من املوعد املحدد لالنقطاع. 

ج - موافاة الهيئة - بعد اإعادة اخلدمة - بتقرير مف�سل عن تاأثري االنقطاع على �سبكة، 
وخدمات االت�ساالت.

املــادة ) 5 (

ال يجوز للمرخ�س له قطع اخلدمة اإذا اأبدت الهيئة حتفظها على املوعد املقرتح لذلك.

املــادة ) 6 (

يلتزم املرخ�س له عند انقطاع اخلدمة غري املخطط له، با�ستثناء حاالت الكوارث الطبيعية 
اأو احلوادث اال�ستثنائية العامة الطارئة باالآتي: 

االأولية  املعلومات  على  بناء  لذلك،  املعد  للنموذج  وفقا  باالنقطاع  الهيئة  اإخطار   - اأ 
بهذه  املرفق  )اأ(  امللحق  فـي  املحددة  الزمنية  املدة  خالل  وذلك  لديه،  املتوفرة 

الالئحة.
ب - اإعادة اخلدمة خالل الفرتة الزمنية املحددة فـي امللحق )ب( املرفق بهذه الالئحة.
ج - موافاة الهيئة بتقرير مف�سل عن انقطاع اخلدمة، وذلك فـي حاالت االنقطاع من 
امل�ستوى الثالث، اأو الرابع، اأو اخلام�س مبينا فـيه اأ�سباب االنقطاع، واالإجراءات التي 

اتخذها الإعادة اخلدمة. 
د - اإخطار الهيئة بتعذر اإعادة اخلدمة اإذا مل يتمكن من اإعادتها خالل الفرتة الزمنية 
اإعادة  دون  حالت  التي  االأ�سباب  فـيه  مو�سحة  بتقرير  وموافاتها  لذلك،  املحددة 

اخلدمة.
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املــادة ) 7 (

يكون كل مرخ�س له من الفئة الثانية م�سوؤوال عن متطلبات االإخطار بانقطاع اخلدمة، 

واإعادتها اإذا كان االنقطاع حتت �سيطرته. 

الف�صــل الثالـــث

�صالحيات الهيئة

املــادة ) 8 (

اأو اخلام�س  اأو الرابع  يجوز للهيئة عند انقطاع خدمات املرخ�س له من امل�ستوى الثالث 

ال�ســـركات  طــريق  عن  اأم  بنف�سهــا  ذلك  اأكان  �ســواء  االنقطاع،  عن  م�ستقــل  حتقيق  اإجراء 

املتخ�س�سة فـي هذا ال�ساأن، وذلك على نفقة املرخ�س له.

وفـي جميع االأحوال يلتزم املرخ�س له بتنفـيذ التوجيهات التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا 

ال�ساأن.

املــادة ) ٩ (

يجوز للهيئة عند خمالفة املرخ�س له االلتزامات الواردة فـي هذه الالئحة، توقيع اأي من 

اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت. 
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امللحـــق )اأ(
الفرتة الزمنية الإخطار الهيئة فـي حالة انقطاع اخلدمة غري املخطط له 

الفرتة الزمنية لالإخطارنوع االنقطاع

وفقا للفرتة التي حتددها الهيئة فـي �سوء كل حالةامل�ستوى االأول

خالل )8( ثماين �ساعات من االنقطاع، على اأن يتم امل�ستوى الثاين
حتديث االإخطار كل )8( ثـماين �ساعات اإلى اأن ينتهي االنقطاع

خالل )3( ثالث �ساعات من االنقطاع، على اأن يتم امل�ستوى الثالث
حتديث االإخطار كل )3( ثالث �ساعات اإلى اأن ينتهي االنقطاع

خالل �ساعة واحدة من االنقطاع، امل�ستوى الرابع
على اأن يتم حتديث االإخطار كل �ساعة اإلى اأن ينتهي االنقطاع

خالل )30( ثالثني دقيقة من االنقطاع، امل�ستوى اخلام�س
على اأن يتم حتديث االإخطار كل �ساعة اإلى اأن ينتهي االنقطاع

امللحـــق )ب(
الفرتة الزمنية الإعادة اخلدمة فـي حالة االنقطاع غري املخطط له 

الفرتة الزمنية الإعادة اخلدمةنوع االنقطاع

خالل فرتة معقولة فـي �سوء كل حالةامل�ستوى االأول

ال تتجاوز )24( اأربعا وع�سرين �ساعةامل�ستوى الثاين

ال تتجاوز )8( ثـماين �ساعاتامل�ستوى الثالث

ال تتجاوز )4( اأربع �ساعات امل�ستوى الرابع

ال تتجاوز �ساعة واحدة امل�ستوى اخلام�س
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وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويـج اال�ستثمـار 
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 
قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119485

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم بيت الأطايب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:801 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152100

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )تقدمي املاكولت وامل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الأعمدة الثابتة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 662 ر.ب:132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130048

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحن والتفريغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنة باب اخلري للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 74 ر.ب: 112 بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130655

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة البخور والعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سام اخلدمات الذهبية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, العامرات, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/6

-24-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143395
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي م�سروبات وع�سائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن ماجد الظاهري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144021
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(, التيمبه هو منتج 
م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية, �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم 
امل�سوي على �سيخ(, اخل�سراوات املح�سرة, الفواكه املح�سرة, راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي 
)نوع من  اأبي�س  بودينغ  �سجق,  نقانق  املكبو�س,  البط  مكون من جمموعة خ�سار(, حلم 
احللوى(, ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم, طبق األزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه 
باللحم,  املح�سوة  امللفوف  لفائف  العجة,  املب�سورة,  البطاطا  فطائر  والبطاطا,  ال�سجق 
مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي, مركزات تعتمد على الفواكه للطهي, عجائن للخبز 
احلية,  غري  الرخويات  الطهي,  عملية  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار,  على  تعتمد 
املنزيل, م�سروبات تعتمد على حم�س  الكوارك الطازج والغني بالربوتينات, اجلنب  جنب 
اللبنيك, الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل, الزجنبيل املتبلور )املطبوخ بال�سكر(, الزجنبيل 
للطعام,  طحالب  خال�سات  للطعام,  بي�س  زلل  املخلل,  اأو  املكبو�س  الزجنبيل  املحفوظ, 
الفول  زبدة  احلي,  غري  الأن�سوفة  �سمك  لالأكل,  �ساحلة  دهون  للطعام,  هالم,  جيالتني 
ال�سوداين, زبدة, زبدة لب ال�سوكولته, زبدة جوز الهند, كرمية الزبدة, زلل بي�س, مهلبية 
�سوداء, مرق, م�ستح�سرات لإعداد مرق اللحم, كافـيار, فواكه حمفوظة, حلوم مطبوخة, 
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رقائق بطاطا مقلية, خملل امللفوف, جوز هند جمفف, زيت لفت للطعام, مركزات املرق, 
خ�سراوات  حمفوظة,  خ�سراوات  خملل,  خيار  زبيب,  �سوربات,  جممدة,  فواكه  مربيات, 
مطبوخة, خ�سراوات جمففة, زيوت للطعام, ق�سدة منتجات البان, جبنة, فواكه مثلجة, 
كروكيت, ق�سريات غري حية, متور, حليب, جراد البحر غري حي, �سرائح �سمك طرية فـيليه, 
لب  الفواكه,  جلي,  هالم  مطبوخة,  فواكه  العجل,  معدة  غ�ساء  من  اللنب  خمرية  انفحة 
فواكه, حلوم, �سمك غري حي, جلي هالم, للطعام, هالم حلوم, حلوم ال�سيد ميتة, مربى 
زجنبيل, فول �سويا حمفوظ للطعام, مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالكل, خماليط 
حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز, �سمك ف�سيخ, �سرطانات بحرية غري حية, زيت ذرة للطعام, 
ال�سمك للطعام, حلم فخد  النخيل للطعام, زيت �سم�سم, حمار غري حي, غراء  زيت لب 
اخلنزير املقدد جنبون, �سفار بي�س, لنب رائب, م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات, ع�سري 
من  م�سروب  كومي�س  احلليب,  من  م�سروب  كفـري  حلوم,  خال�سات  للطبخ,  خ�سراوات 
احلليب, م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها, لنب خمي�س, منتجات احلليب, 
مربى  نباتي,  �سمن  حمفوظ,  عد�س  مملح,  خنزير  حلم  حي,  غري  ال�سائك  البحر  جراد 
احلي,  غري  البحر  بلح  حية,  غري  ق�سرية  اأ�سماك  للطعام,  احليوانات  عظم  نخاع  فواكه, 
ب�سل  الكبد,  م�سحوق, عجينة حلم  بي�س  بي�س,  مك�سرات حم�سرة,  للطعام,  نخيل  زيت 
لأغرا�س  بكتني  لالكل,  معد  عظام  زيت  للطعام,  زيتون  زيت  حمفوظ,  زيتون  حمفوظ, 
ال�سوربة,  الطهي, خملالت, بازلء حمفوظة, �سجق, حلوم مملحة, م�ستح�سرات لإعداد 
�سلمون, دهن  �سردين,  �سلطات فواكه,  �سلطات خ�سراوات, دهن خنزير,  بندورة,  معجون 
ما�سية للطعام, �سمك تونا, ع�سري بندورة للطبخ, زيت دوار ال�سم�س للطعام, كرو�س معدة, 
الطهي,  لأغرا�س  جينيه  اأمالح  فواكه,  ق�سور  حية,  غري  دواجن  حلوم  حمفوظة,  كماأة 
الهند  الهند, زيت جوز  لوز مطحون, فول �سوداين حم�سر, فطور حمفوظة, دهن جوز 
للطعام, بقول حمفوظة, حلم الكبد, منتجات غذائية من ال�سمك, رقائق فواكه, حلزون 
كمادة غذائية, قريد�س  الكحول, غبار طلع معد  فـي  فواكه حمفوظة  �سدفـي غري حي, 
غري حي, �سمك حمفوظ, حلوم حمفوظة, جمربي غري حي, بي�س احللزون لال�ستهالك, 
توفو فول �سويا خممر, ق�سدة خمفوقة, حلم خنزير, بي�س �سالح لالكل, �سمك معلب, 
دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري, فواكه معلبة, حلوم معلبة, فطائر بطاطا مقلية, �سمك 
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مملح, خيار البحر غري احلي, �سرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�سري, خ�سراوات معلبة, 
عجينة �سجق, رقائق بطاطا, هري�س تفاح, توت بري مطبوخ بال�سكر, طحينة عجينة بذور 
الفواكه,  ا�سا�سها  خفـيفة  اطعمة  حمفوظ,  �سبهوان  احلم�س,  معجونة  حم�س  ال�سم�سم, 
روب اللنب, اطعمة خ�سار خممرة كم�سي, لنب �سويا, حليب خمفوق, اأجفار فلفل حمفوظ, 
بذور عباد ال�سم�س املح�سرة, مو�س )�سمك --(, �سراب البي�س غري الكحويل, مو�س من 
لال�ستهالك  املعد  فـريا  األوة  حم�سرة,  بذور  املح�سرة,  الأ�سماك  تفريخ  اخل�سراوات, 
الب�سري, ثوم )حمفوظ --(, حليب زليل, زيت بذر الكتان معد لالأكل, رقائق البطاطا 
الد�سم, لي�ستني لأغرا�س الطهي, خمائر )احلليب --( لأغرا�س الطهي, خ�ساف,  قليلة 
حليب مركز, �سميتانا ق�سدة حمم�سة, ريازنكا حليب خمتمر مطهو, برو�ستكفا�سا حليب 
حمم�س, مركز طماطم, عجينة كو�سى, عجينة باذجنان, لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال 
من  حت�سريات  م�سرب,  خر�سوف  الأرز,  لنب  املطبخي,  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي, 
الفواكه املعاجلة, حليب جمفف, ياكيتوري, بولغوجي طبق كوري من حلم البقر, مك�سرات 
م�سكرة, مك�سرات منكهة, بندق معالج, توت, حمفوظ, غواكامويل هري�س اأفوكادو, حلقات 
الب�سل, فالفل, ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي, حلم جمفد, حليب ال�سوفان, كرمي 
حم�سرة  منل  يرقات  اإ�سكامول  ممتاز,  بكر  زيت  جمفدة,  خ�سراوات  خ�سراوات,  اأ�سا�سه 
�ساحلة لالأكل, ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل, ذرة حلوة غري معاجلة, معجون اأ�سا�سه 
مك�سرات, فطائر اأ�سا�سها بطاطا, نقانق للهوت دوغ, نقانق للكورن دوغ, زيت فول ال�سويا 
للطعام, بدائل احلليب, حليب اللوز, حليب الفول ال�سوداين, حليب جوز الهند, حليب جوز 
الهند لال�ستعمال املطبخي, م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند, حليب الأرز لال�ستعمال 
املطبخي, م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز, م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين, اأكيا�س 
جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق, كليبفـي�س �سمك القد اململح واملجفف, فطائر جنب القري�س 
اأقرا�س  ال�سويا,  اأقرا�س فول  التوفو,  ق�سور جبنة  يوبا  الفواكه,  املقلية, معجون ع�سري 

جبنة التوفو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو طه ويا�سني لالأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب :245 ر.ب : 112, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148358
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال )الإعالن واإدارة الأعمال والوظائف املكتبية(, ا�ستف�سارات عن 
واإدارة  املكتبية(, ل�سق الإعالنات )الإعالن  واإدارة الأعمال والوظائف  الأعمال )الإعالن 
الأعمال  واإدارة  )الإعالن  والإعالن  الدعاية  مواد  ن�سر  املكتبية(,  والوظائف  الأعمال 
والوظائف املكتبية(, ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني )الإعالن واإدارة الأعمال والوظائف 

املكتبية(, ا�ست�سارات اإدارة الأعمال )الإعالن واإدارة الأعمال والوظائف املكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انربا�سو غاندميارينب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 28/209 غاندجي ا�سرتيت -
 3 تامل جنر )دبلو دي 50( ايرود - رمز بريد 638002 - تاميل نادو - الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148359
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف  ال�سفر(,  وترتيب  للب�سائع  والتخزين  والتغليف  والتعبئة  )النقل  اجلوي  النقل 
ال�سلع )النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للب�سائع وترتيب ال�سفر(, التخزين )النقل 
ال�سياحية  الرحالت  ترتيب  ال�سفر(,  وترتيب  للب�سائع  والتخزين  والتغليف  والتعبئة 
)النقل والتعبئة والتغليف والتخزين للب�سائع وترتيب ال�سفر(, تغليف الب�سائع )النقل 
والتعبئة والتغليف والتخزين للب�سائع وترتيب ال�سفر(, خدمات التعبئة )النقل والتعبئة 

والتغليف والتخزين للب�سائع وترتيب ال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انربا�سو غاندميارينب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 28/209 غاندجي ا�سرتيت- 3 تامل جنر )دبلو دي 50( ايرود - رمز 
بريد 638002 - تاميل نادو - الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149329
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مربيات )اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد, خال�سات اللحم, فواكه وخ�سراوات 
البي�س  بال�سكر,  حمفوظة وجمففة ومطهوة, هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 
)اللحوم  فواكه  مربى  لالأكل(,  ال�ساحلة  والدهون  الزيوت  احلليب,  ومنتجات  واحلليب 
والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد, خال�سات اللحم, فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة 
البي�س واحلليب ومنتجات  بال�سكر,  ومطهوة, هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 
احلليب, الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل(, حلوم ال�سيد ميتة, )اللحوم والأ�سماك وحلوم 
الدواجن وال�سيد, خال�سات اللحم, فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة, هالم 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب, الزيوت 
والدهون ال�ساحلة لالأكل(, حلوم دواجن غري حية )اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن 
وال�سيد, خال�سات اللحم, فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة, هالم )جيلي( 
ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب, الزيوت والدهون 
ال�ساحلة لالأكل(, حلوم حمفوظة )اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد, خال�سات 
اللحم, فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة, هالم )جيلي( ومربيات وفواكه 
مطبوخة بال�سكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب, الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قطر الدولية للت�سويق ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املرقاب اجلديد, منطقة 39, �سارع 808, بناية 47 الدوحة - قطر, 
�س.ب: 8542, الطابق 3, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/15
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149330
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو,  التابيوكا  الأرز,  ال�سطناعية,  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  )القهوة  �ساي 
املثلجة,  احللويات  واحللويات,  والفطائر  اخلبز  احلبوب,  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, امللح, اخلردل, اخلل وال�سل�سات 
والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  )القهوة  �سناعي  اأو  طبيعي  ثلج  الثلج(,  البهارات,  )التوابل(, 
ال�سطناعية, الأرز, التابيوكا وال�ساغو, الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب, اخلبز 
والفطائر واحللويات, احللويات املثلجة, ع�سل النحل والع�سل الأ�سود, اخلمرية وم�سحوق 
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ا�سا�سها  الثلج(, م�سروبات  البهارات,  )التوابل(,  وال�سل�سات  امللح, اخلردل, اخلل  اخلبيز, 
الكاكاو )القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية, الأرز, التابيوكا وال�ساغو, الدقيق 
املثلجة,  احللويات  واحللويات,  والفطائر  اخلبز  احلبوب,  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, امللح, اخلردل, اخلل وال�سل�سات 
)التوابل(, البهارات, الثلج(, مكعبات ثلج )القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية, 
الأرز, التابيوكا وال�ساغو, الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب, اخلبز والفطائر 
الأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز,  والع�سل  النحل  املثلجة, ع�سل  واحللويات, احللويات 
مملوءة  معجنات  كرات  الثلج(,  البهارات,  )التوابل(,  وال�سل�سات  اخلل  اخلردل,  امللح, 
اأو غريها. )القهوة وال�ساي  اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة  بالكرمية املخفوقة 
والكاكاو والقهوة ال�سطناعية, الأرز, التابيوكا وال�ساغو, الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب, اخلبز والفطائر واحللويات, احللويات املثلجة, ع�سل النحل والع�سل الأ�سود, 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, امللح, اخلردل, اخلل وال�سل�سات )التوابل(, البهارات, الثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قطر الدولية للت�سويق ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املرقاب اجلديد, منطقة 39, �سارع 808, بناية 47 الدوحة - قطر, 
�س.ب: 8542, الطابق 3, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/15
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150166
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, حجز النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27043 ال�سفاة ر.ب: 13131, دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-30-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150265
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواد �سلطان للمطاعم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150431
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�ساطر,  اجلراحية,  ابرللخياطة  طبية,  لغايات  اإبر  جراحية,  م�سابك  للولدة,  فر�سات 
جراحية,  لأغرا�س  �سكاكني  طبية,  لغايات  ق�سعات,  جفنات  طبية,  لغايات  راديوم  اأنابيب 
طبية,  لغايات  حا�سنات  بال�سوائل,  اجل�سم  حقن  اإبر  الطبية,  لغايات  مبا�سق  م�سارط, 
اأنابيب ت�سريف لغايات طبية, اإبر حقن, حماقن لغايات طبية, اأجهزة واأدوات طبية, مواد 
اأ�ساور  طبية,  لغايات  ت�سخي�س  اأجهزة  طبية,  لغايات  تبخري  اأجهزة  اجلراحية,  للخياطة 

لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�س.ب:  ديالوير  كونتى  كا�سل  نيو  ويلمنغتون,  �سرتيت   اوراجن  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
19801 ر.ب: 1209, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/25
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112
 - الأولوية:2021/11/24  تاريخ   -  MU/M/2021/35055 الأولوية:  رقم  االأولويـــــــــــة:  حـــــق 

) MR :بلد الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150434
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأبحاث البيولوجية, حتميل برامج حا�سوبية, ا�ستمطار ال�سحب, حتويل برامج وبيانات 
الربجميات  احلا�سوبية,  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  املادي,  التحويل  بخالف  احلا�سوب 
كخدمات SaaS, ال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات, البحث العلمي, احلو�سبة ال�سحابية, 
تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا,  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات 

احلا�سوب, اأبحاث علمية وتكنولوجية فـي جمال الكوارث الطبيعية, اأبحاث طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�س.ب:  ديالوير,  كونتى  كا�سل  نيو  ويلمنغتون,  �سرتيت  اوراجن  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
19801 ر.ب: 1209, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/25
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112

MU/M/2021/35055 - تاريخ الأولوية: 2021/11/24 -  حـــــق االأولويـــــــــــة: رقم الأولوية: 

) MR :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150435
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيدلنية,  الن�سائح  الطبية,  امل�ساعدة  الطبية,  العيادات  خدمات  ال�سحية,  الرعاية 
تاأجري مرافق �سحية, خدمات التطبيب عن بعد, خدمات العالج, تاأجري املعدات الطبية, 

خدمات مراكز ال�سحة, ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�س.ب:  ديالوير  كونتى  كا�سل  نيو  ويلمنغتون,  �سرتيت   اوراجن  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
19801 ر.ب: 1209, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2021/11/25
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112
MU/M/2021/35055 - تاريخ الأولوية: 2021/11/24 -  حـــــق االأولويـــــــــــة: رقم الأولوية: 

) MR :بلد الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150551
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه مطبوخة, حلوم,  فواكه حمفوظة, حلوم مطبوخة, حليب,  دهون �ساحلة لالأكل, 
حمفوظة,  خ�سراوات  بي�س,  للطعام,  ذرة  زيت  ميتة,  ال�سيد  حلوم  حي,  غري  �سمك 

خ�سراوات جمففة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكبو�س للتجارة وال�سناعة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقـــة املوقــــر ال�سناعيـــة, عمان - الأردن, �س.ب:851545, عمان 

ر.ب: 11185, الأردن
تاريخ تقدمي الطلب:2021/12/2 

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150554
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه  للتزيني,  جمففة  زهور  طبيعية,  زهور  طازجة,  خ�سراوات  اأ�سجار,  جذوع  اأ�سجار, 
طازجة, اأع�ساب طازجة, �سعري, اأ�سماك حية, دواجن حية, بذور حبوب غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكبو�س للتجارة وال�سناعة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقـــة املوقــــر ال�سناعيـــة, عمان - الأردن, �س.ب:851545, عمان 

ر.ب: 11185, الأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150555
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية, م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات, 
ع�سائر فواكه, ا�سربة لتح�سري امل�سروبات, مياه �سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات, 

ماء معدين فوار, مياه غازية, م�سروبات الفواكه املجففة غري الكحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكبو�س للتجارة وال�سناعة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

�س.ب:851545,  الأردن   - عمان  �سلطنة  ال�سناعية,  املوقر  منطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سلطنة عمان, ر.ب 11185, الأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150557
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال, ا�ستف�سارات عن الأعمال, اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكبو�س للتجارة وال�سناعة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقـــة املوقــــر ال�سناعيـــة, عمان - الأردن, �س.ب:851545, عمان 

ر.ب: 11185, الأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150560

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكبو�س للتجارة وال�سناعة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقـــة املوقــــر ال�سناعيـــة, عمان - الأردن, �س.ب:851545, عمان 

ر.ب: 11185, الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150623

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اأو مكائن  اآلت  اأجزاء  اآلت, م�سخات  اأجزاء  اآلت, �سمامات مطقطقة  اأجزاء  �سمامات 

حمركات, م�سخات اآلت, �سمامات �سغط اأجزاء اآلت, اأجهزة حفر عائمة اأو غري عائمة, 

مفاتيح حتكم هيدرولية لالآلت واملحركات واملكائن, اآلت تكرير النفط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يانتاي جرييه اأويلفـيلد �سريفـي�سز غروب كو., ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب. 5 جرييه رود, لي�سان دي�سرتيكت, يانتاي, �ساندونغ, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/5

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150978
فـي الفئة 13 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سلحة واملواد احلربية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح بن خمي�س بن �سامل الكندي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية نزوى ر.ب: 1233 �س.ب : 611, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151069
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الرتكية,  احلمامات  خدمات  ال�سحية,  لالأغرا�س  العامة  احلمامات  خدمات 
الرعاية ال�سحية,  ال�سعر,  العيادات الطبية, خدمات ت�سريح  التجميل, خدمات  �سالونات 
امل�ساج التدليك, خدمات فنيي الب�سريات, خدمات طب ال�سنان, العناية باظافر اليدين, 
احلمامات  خدمات  الو�سم,  ال�سعر,  زراعة  التقوميية,  اجلراحة  ال�سيدلنية,  الن�سائح 
ال�سحة, خدمات  العالج, خدمات مراكز  ال�سحية, خدمات  املنتجعات  البخارية, خدمات 
الأ�سنان, ن�سائح  بال�سمع, خدمات تقومي  ال�سعر  اإزالة  ا�ست�سارة �سحية,  التكميلي,  الطب 

طبية لالأفراد ذوي الإعاقة, ثقب اجل�سد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيلريمي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ايرلندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جوي�س هاو�س, 23/22 �سارع هويل, دبلن 2, اأيرلندا, ايرلند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/15

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366  ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151147
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوازم  القدم,  لبا�س  الب�سري(,  لال�ستخدام  الراأ�س  واأغطية  والأحذية  )املالب�س  مالب�س 
القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة �سمرية لالأزياء )�س.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151148
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واجللخ  والتلميع  والتنظيف  الغ�سيل  املواد  التبيي�س وغريها من  )م�ستح�سرات  �سابون 
ال�سعر  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�سابون 
زيوت  اأ�سنان,  جتميل, منظفات  م�ستح�سرات  لل�سعر,  لو�سن,  غ�سول  الأ�سنان(,  ومعاجني 

عطرية, �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبد الواحد اأحمد را�سد بن �سبيب- هور العنز, 
الإمارات   ,11370 املتحدة,  العربية  الإمارات  دبي   ,11370  : �س.ب 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151149
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبد الواحد اأحمد را�سد بن �سبيب- هور العنز, 
الإمارات   ,11370 املتحدة,  العربية  الإمارات  دبي   ,11370  : �س.ب 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151150
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو )القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية والأرز والتابيوكا وال�ساغو والدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلوج وال�سكر والع�سل 
وال�سل�سات  واخلل  واخلردل  الطعام  وملح  اخلبز  وم�سحوق  واخلمرية  الأ�سود  والع�سل 
دقيق  بهارات,  حلويات,  توابل,  �ساي,  احلبوب,  م�ستح�سرات  قهوة,  واجلليد(,  والتوابل 
للطعام, خل, خمرية, خبز, ع�سل نحل, خردل, معجنات, اأرز, �ساغو, تابيوكا, بن ا�سطناعي, 

م�سحوق خبازة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبد الواحد اأحمد را�سد بن �سبيب- هور العنز, 
الإمارات   ,11370 املتحدة,  العربية  الإمارات  دبي   ,11370  : �س.ب 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151158
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو )القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية والأرز والتابيوكا وال�ساغو والدقيق 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلوج وال�سكر والع�سل 
وال�سل�سات  واخلل  واخلردل  الطعام  وملح  اخلبز  وم�سحوق  واخلمرية  الأ�سود  والع�سل 
دقيق  بهارات,  حلويات,  توابل,  �ساي,  احلبوب,  م�ستح�سرات  قهوة,  واجلليد(,  والتوابل 
للطعام, خل, خمرية, خبز, ع�سل نحل, خردل, معجنات, اأرز, �ساغو, تابيوكا, بن ا�سطناعي, 

م�سحوق خبازة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبد الواحد اأحمد را�سد بن �سبيب- هور العنز, 
الإمارات   ,11370 املتحدة,  العربية  الإمارات  دبي   ,11370  : �س.ب 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151159
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب )خدمات تقدمي الطعام )الطعام(, اإقامة موؤقتة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبد الواحد اأحمد را�سد بن �سبيب- هور العنز, 
الإمارات   ,11370 املتحدة,  العربية  الإمارات  دبي   ,11370  : �س.ب 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151178

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيان العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151186

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جب�س مواد بناء, )الألواح اجلب�سية, البال�سرت اجلب�سي, اجلب�س البودر, الأ�سقف امل�ستعارة, 

الأ�سقف املعلقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية لالألواح اجلب�سية )منطقة �ساللة احلرة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

 485 ب�ساللـــة, �ساللــــة, حمافظــــة ظفـــار, �س.ب:  املنطقة احلرة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ر.ب:211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151187
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الت�سلية,  خدمات  املالهي,  حدائق  خدمات  والتعليم,  للرتبية  الكادمييات 
�ستوديوهات �سناعة الأفالم ال�سينمائية, تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه, 
تنظيم  التعليمية,  المتحانات  والتعليم,  الرتبية  عن  معلومات  الورك�سرتا,  خدمات 
املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية, مدار�س احل�سانة, ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية 
املطبوعات  توفـري  حا�سوب,  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  الألعاب  خدمات  الإنرتنت,  على 
اإنتاج املو�سيقى, خدمات التعليم التي توفرها  الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل, 
غري  الفـيديوهات  توفـري  للتنزيل,  متاحة  غري  ال�سبكية,  غري  املو�سيقى  توفـري  املدار�س, 

ال�سبكية, غري متاحة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-111,طابق 16,برج اخلتم, مربعة �سوق اأبوظبي العاملي, جزيرة 
املاريا, اأبوظبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151188
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للتنزيل  القابلة  الربامج  تطبيقات  )و  للتنزيل  قابلة  احلا�سوب,  برجميات  تطبيقات 
للهواتف املحمولة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة انوفـي�سن تك للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت, النزهة قطعة 3, �سارع 30, منزل 9, الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151189
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قابلـــة  برجميـــات  حا�ســـوب  برامــــج  م�سجلة,  حا�سوب  برجميات  م�سجلــة,  حا�سوب  برامج 
للتنزيل, تطبيقات برجميات احلا�سوب, قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوك تري فور اإي كومري�س �سريف�سز م.د.م.�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
مبنى   ,1 رقم  طابق  م.د.م.�س,  الأعمال  مركز   ,1885 رقم  وحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جويالري & جيمبلك�س 3, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151190
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء, خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 
وال�سحية والإمدادات الطبيــة, توفـري معلومات الأعمـــال عن طريــق مواقـــع الإنرتنــــت, 

برامج اإدارة ولء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوك تري فور اإي كومري�س �سريف�سز م.د.م.�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
مبنى   ,1 رقم  طابق  م.د.م.�س,  الأعمال  مركز   ,1885 رقم  وحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جويالري & جيمبلك�س 3, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151191

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل, احلجز  التخزين,  الب�سائع,  الب�سائع, خزن  ت�سليم  ال�سلع,  ت�سليم الطرود, تغليف 

للنقل, تغليف الب�سائع, ت�سليم الر�سائل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوك تري فور اإي كومري�س �سريف�سز م.د.م.�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

مبنى   ,1 رقم  طابق  م.د.م.�س,  الأعمال  مركز   ,1885 رقم  وحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جويالري & جيمبلك�س 3, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151192

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات زهور عطور, عنا�سر ا�سا�سية لعطـــور الزهــور, زيوت للعطور والروائـــح, م�ســـك 

ل�سناعة العطور, عطور, �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مزيج عطري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 7598, ر.ب:13315 الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

-43-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151194
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مربيات,  فواكه حمفوظة,  الزبدة,  الهند, كرمية  زبدة جوز  ال�سوكولته,  لب  زبدة  زبدة, 
البان, جبنة, حليب,  فواكه جممدة, خ�سراوات حمفوظة, زيوت للطعام, ق�سدة منتجات 
هالم جلي, الفواكه, حلوم, جلي هالم, للطعام, حلوم ال�سيد ميتة, دهون �ساحلة لالأكل, 
خال�سات حلوم, منتجات احلليب, بي�س, حلوم دواجن غري حية, دهن جوز الهند, زيت 
جوز الهند للطعام, حليب مركز, لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي, حت�سريات من الفواكه 
املعاجلة, حليب جمفف, توت, حمفوظ, حلم جمفد, خ�سراوات جمفدة, زيت بكر ممتاز, 
اأ�سا�سها  م�سروبات  الهند,  اأ�سا�سها حليب جوز  م�سروبات  الهند,  اللوز, حليب جوز  حليب 

حليب اللوز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعـي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:8524, الريا�س 11492, اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151195
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات فـيتامينية, عقاقري لغايات طبية, حلاء ال�سجر لغايات �سيدلنية, اك�سريات 
غ�سولت  دوائية,  اأع�ساب  دوائية,  زيوت  طبية,  لغايات  دهون  �سيدلنية,  م�ستح�سرات 
لو�سن, لغايات �سيدلنية, مراهم لغايات �سيدلنية, م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية, 
لغايات  جلي�سرين  الب�سرية,  لالأغرا�س  ادوية  �سيدلنية,  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات 
غذائية,  اإ�سافات  طبية,  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  فازلني  طبية, 
الطبية, بخاخ تربيد  الطبي, اخلاليا اجلذعية لالأغرا�س  غ�سولت مهبلية لال�ستخدام 
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لالأغرا�س الطبية, زيوت الت�سحيم اجلن�سية ال�سخ�سية, م�ستح�سرات للحد من الن�ساط 
اجلن�سي, كحول لال�ستخدام ال�سيديل, جل حمفز جن�سيا, م�ستح�سرات �سيدلنية مغذية 
�سيدلنية,  لغايات  كحول  �سيدلنية,  م�ستح�سرات  وال�ست�سفائية,  الطبية  لالأغرا�س 

م�ستح�سرات كيميائية �سيدلنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوتورا ميديكال ديفـيلومبنتز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 40 اأوكام رود, ري�سريت�س بارك, جيلفورد, �سوري جي يو 2 7واي جي - 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151196
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للحيوانات,  اأطواق  للخيول,  اأطواق  جيب,  حمافظ  للبطاقات  حمافظ  نقود,  حمافظ 
�سفرية, حقائب  يد, حقائب  اليد, حمافظ جيب, حقائب  احزمة جلدية, هياكل حقائب 
اكيا�س واأجربة, جلدية للتعبئة, حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق والوراق, جراب املوؤونة 

للجنود, اأكيا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كري�ستينا جراي غروب كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت 909-910, نايث فلور, 57, بارك فـينت�سرز اإيكوبلك�س بيلدينغ, 
وايرلي�س رود, لومبيني, باثوموان, بانكوك 10330, تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151197
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س,  احزمة  كتانية,  مالب�س  طويلة,  �ساق  ذات  اأحذية  طويلة,  جوارب  القدم,  لبا�س 
�سنادل,  ف�ساتني,  ق�سرية,  جوارب  تنانري,  بنطلونات,  بذلت,  قبعات,  مالب�س,  قم�سان, 
م�سدات لل�سدر, جاكيتات مالب�س, نعال للبا�س القدم, اأحذية, كعوب لالأحذية اأو اجلوارب, 
اأحذية للريا�سة, قم�سان ن�سف كم تي - �سريت, اأو�سحة لتغطية الراأ�س )اأغطية للراأ�س((, 
كعوب  بيجامات,  اخفاف,  او�سحة,  للراأ�س,  اغطية  قبعات  الأحذية,  لنزلق  مانعة  اأدوات 

لالأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كري�ستينا جراي غروب كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت 909-910, نايث فلور, 57, بارك فـينت�سرز اإيكوبلك�س بيلدينغ, 
وايرلي�س رود, لومبيني, باثوموان, بانكوك 10330, تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151198
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الفنادق, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه �سي اي اأوف �سبيد�س هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 540 وي�ست, 26 �سرتيت, نيويورك, ان واي 10001, الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151199

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر بطاطا مقلية, رقائق بطاطا مقلية, رقائق بطاطا, رقائق البطاطا قليلة الد�سم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية الهندية التجارية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2135 ال�سفاة 13022, الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151206

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يا�سر عبده ناجي و�سركائه للتجارة وال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151274
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري اأجهزة بحث فـي الإنرتنت, الربجميات كخدمات تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر 
الربجميات, من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات خدمات م�سادقة امل�ستخدم باإ�ستخدام 
التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية, خدمات م�سادقة امل�ستخدم باإ�ستخدام تقنية 

ت�سجيل دخول واحد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع والإرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع, �سارع الكورني�س, �س.ب: 62022, الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151276
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل )النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر, حلماية خدمات النقل, 
وتقدمي خدمات الرحالت, وما اإلى ذلك, خدمات اإ�سدار التذاكر, وترتيب تاأ�سريات ال�سفر 

ووثائق ال�سفر لل�سفر اإلى اخلارج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع والإرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع, �سارع الكورني�س, �س.ب: 62022, الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151277
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني, اخلدمات التمويلية )ال�سوؤون املالية(, ال�سوؤون العقارية, معاجلة عمليات 
بطاقات  على  الكلمة  ا�ستخدام  مثل  املالية  اخلدمات  )حلماية  الئتمان  ببطاقات  الدفع 
ائتمان ال�سراف الآيل وما اإلى ذلك, تقدمي اخلدمات املالية فـي �سكل مدفوعات باإ�ستخدام 

خدمات الدفع الإلكرتوين جلهاز FAN ID املتعلقة بال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع والإرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع, �سارع الكورني�س, �س.ب: 62022, الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151278
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حا�سوب,  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  دعائية,  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم 
خدمات وكالت املعلومات التجارية, تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, معلومات 

جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع والإرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع, �سارع الكورني�س, �س.ب: 62022, الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151279
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سورات  بريدية,  بطاقات  قرطا�سية,  دليلية  بطاقات  بطاقات,  تذاكر,  كبرية,  اإعالنات 
مطبوعة, كتيبات, بطاقات تهنئة, ن�سرات اأخبارية دورية, طابعات غري كهربائية لبطاقات 

الئتمان, ن�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع, �سارع الكورني�س, �س.ب: 62022, الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151281
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري اأجهزة بحث فـي الإنرتنت, الربجميات كخدمات تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر 
الربجميات, من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات خدمات م�سادقة امل�ستخدم باإ�ستخدام 
التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية, خدمات م�سادقة امل�ستخدم باإ�ستخدام تقنية 

ت�سجيل دخول واحد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج البدع, �سارع الكورني�س, �س.ب: 62022, الدوحة, قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151326

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن زاهر للتوريدات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العذيبة ال�سمالية, �س.ب: 751 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151327

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن زاهر للتوريدات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العذيبة ال�سمالية, �س.ب: 715 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151328

فـي الفئة 13 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب نارية, اأ�سلحة املدفعية مدافع, اأ�سواء بنغالية, نور اأزرق ي�ستعمل فـي امل�سارح والألعاب 

النارية, �سناديق للطلقات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمالق �ساللة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1266 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151332

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركائز الغرب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 158 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/26

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151343
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالت  اإدارة  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  فـي  ال�ستقبال  خدمات  )ا�سرتاحة(,  النزل  خدمات 
الو�سول واملغادرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو فاطمة الزهراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 582 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151350
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للتنزيل,  القابلة  احلا�سوب  برامج  امل�سجلة,  احلا�سوب  )برامج  م�سجلة  حا�سوب  برامج 
اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  برامج  من�سات  )تطبيقات(,  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  تطبيقات 
اإجراء  للم�ستخدمني  تتيح  التي  الإلكرتونية  للتجارة  احلا�سوب  برامج  للتنزيل,  القابلة 
لأجهزة  التطبيقات  برامج  عاملية,  حا�سوب  �سبكة  عرب  الإلكرتونية  التجارية  املعامالت 

الهاتف املحمول, برامج احلو�سبة ال�سحابية(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبى,   ,17000 �س.ب  احلرة,  علي  جبل  منطقة   ,17 مبنى   ,5 طابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151351
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتجزئة والبيع باجلملة على اخلط  البيع  الدعاية والإعالن )خدمات  خدمات وكالت 
مبا�سرة, خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة, خدمات الدعاية والإعالن وبالتحديد 
ن�سر مواد الدعاية والإعالن لالآخرين على اخلط مبا�سرة عرب �سبكة ات�سالت اإلكرتونية, 
ال�سلع  و�سراء  لبيع  التجارية  الو�ساطة  خدمات  مبا�سرة,  اخلط  على  الطلب  خدمات 
واخلدمات, خدمات املزاد, خدمات الإعالنات املبوبة, مبيعات الطلب عرب الربيد, الطلب 
العامة,  ال�ستهالكية  وال�سلع  العامة  الب�سائع  ي�سم  الذي  الإنرتنت  على  احلا�سوبي 
خدمات التداول الآيل واملحو�سب, خدمات التداول على اخلط مبا�سرة, ت�سويق املنتجات 
خدمات  الإلكرتونية,  بالتجارة  املتعلقة  والن�سائح  املعلومات  خدمات  توفـري  لالآخرين, 
التجارة الإلكرتونية, ا�ست�سافة املواقع الإلكرتونية, خدمات املبيعات واملزاد املتعلقة بال�سلع 
بوكالت  املتعلقة  الن�سح  خدمات  والت�سدير,  ال�سترياد  وكالت  خدمات  ال�ستهالكية, 

ال�سترياد والت�سدير(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبى العاملية م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبى,   ,17000 �س.ب  احلرة,  علي  جبل  منطقة   ,17 مبنى   ,5 طابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151354
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية )اخلدمات املالية, خدمات ال�سمان على اخلط مبا�سرة 
املالية(  )الأوراق  ال�سندات  اإمتالك  واخلدمات,  ال�سلع  بتبادل  يتعلق  فـيما  )الإنرتنت( 
والأموال واأ�سول اأخرى فـي ال�سمان, خدمات الدفع عرب املحفظة الإلكرتونية, خدمات 
معاجلة الدفع, خدمات الدفع للتجارة الإلكرتونية, التخلي�س اجلمركي, خدمات وكالت 

التخلي�س اجلمركي, اإ�سدار نقاط الولء للعمالء, اإ�سدار بطاقات خ�سم ولء العمالء(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبى العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبى,   ,17000 �س.ب  احلرة,  علي  جبل  منطقة   ,17 مبنى   ,5 طابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151355

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب لوازم الأنابيب الهيدروليكية الإ�سالح وال�سيانة �سيانة املعدات وامل�سانع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنهل لالأعمال التجارية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, بو�سر, �س ب: 121 ر.ب:111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151356
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبكات  اإلى  الو�سول  )توفـري  عاملية  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  اإمكانية  توفـري 
احلا�سوب, توفـري الو�سول اإلى قواعد البيانات, توفـري الو�سول اإلى قواعد البيانات على 
اخلط مبا�سرة, توفـري الو�سول اإلى من�سات التجارة الإلكرتونية على الإنرتنت, توفـري 
وتاأجري وقت الو�سول اإلى بنوك البيانات, اإر�سال البيانات عرب �سبكات احلا�سوب, خدمات 
وال�سور  والبيانات  الر�سائل  اإر�سال  عاملية,  حا�سوب  �سبكة  عرب  البث  الإنرتنت  عرب  البث 
البيانات  اإر�سال  احلا�سوب,  بيانات  قواعد  اإلى  الو�سول  وقت  تاأجري  احلا�سوب,  مب�ساعدة 
واملعلومات عرب احلا�سوب وو�سائط الت�سالت الإلكرتونية, توفـري غرف املحادثة ولوحات 
الر�سائل بني م�ستخدمي  لإر�سال  )الإنرتنت(  الإلكرتونية على اخلط مبا�سرة  الن�سرات 
احلا�سوب, توفـري الو�سول من عدة م�ستخدمني ل�سبكات معلومات احلا�سوب العاملية لنقل 
ون�سر جمموعة وا�سعة من املعلومات, خدمات ال�ست�سارات واملعلومات والن�سح فـي جمال 

الت�سالت عن بعد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبى العاملية م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبى,   ,17000 �س.ب  احلرة,  علي  جبل  منطقة   ,17 مبنى   ,5 طابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151357
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الربجميات كخدمات, )الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س(,املن�سات كخدمة )بيه ايه ايه 
ملن�سات  الربامج  برجمة  الإنرتنت,  على  الإلكرتونية  التجارة  من�سات  ا�ست�سافة  ا�س(, 
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للتجارة  الإلكرتونية  املواقع  وت�سميم  باإن�ساء  املتعلقة  ال�ست�سارات  الإلكرتونية,  التجارة 
التجارة  جمال  فـي  امل�ستخدمة  بالربامج  املتعلقة  ال�ست�سارات  خدمات  الإلكرتونية, 
الإلكرتونية, �سيانة الربامج امل�ستخدمة فـي جمال التجارة الإلكرتونية, ت�سميم وتطوير 
برامج احلا�سوب للوج�ستيات واإدارة �سل�سلة التوريد وبوابات الأعمال الإلكرتونية, ت�سميم 
برامج احلا�سوب, �سيانة برامج احلا�سوب, حتديث برامج احلا�سوب, اإن�ساء و�سيانة املواقع 
الإلكرتونية لالآخرين, ا�ست�سافة مواقع حا�سوب )مواقع اإلكرتونية(, احلو�سبة ال�سحابية, 
برجمة احلا�سوب, تطوير من�سات احلا�سوب, هند�سة الربامج, توفـري برامج على اخلط 
للبيانات,  الإلكرتوين  التخزين  التطبيقات(,  خدمة  )مزود  للتنزيل  قابلة  غري  مبا�سرة 

ال�ست�سارات فـي جمال الربجمة وتطوير بوابات الأعمال الإلكرتونية(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبى,   ,17000 �س.ب  احلرة,  علي  جبل  منطقة   ,17 مبنى   ,5 طابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151362
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نخبة الأفكار العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 372, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151366
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  )الأجهزة  م�ساحة  واأدوات  اأجهزة 
الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س 
اأو حتويل  اأو فتح  والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم, اأجهزة واأدوات لو�سل 
ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية,  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو 
ال�سوت اأو ال�سور, حامالت بيانات مغناطي�سية, اأقرا�س ت�سجيل, اأقرا�س مدجمة, اأقرا�س 
فـيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية, اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع 
النقد, اآلت ت�سجيل النقد, اآلت حا�سبة, معدات معاجلة البيانات, اأجهزة الكمبيوتر, برامج 

كمبيوتر, اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوه ات�س ان ام لال�ستثمارات ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج اي راي�س - مكتب 17 �سي 08, 9, �سارع اخلريف 2, تالل الرب�ساء - 
دبي, الإمارات العربية املتحدة, �س.ب: 128755, الإمارات العربية 

املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:111  ر.ب: 123

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151367
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء بالطوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة روابي بركاء للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 549 ر.ب:122 , �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2021/12/27

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151368

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التخزين )النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوه ات�س ان ام لال�ستثمارات ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برج اي راي�س - مكتب 17 �سي 08, 9, �سارع اخلريف 2, تالل الرب�ساء - 

دبي, �س.ب: 128755, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:111  ر.ب: 123

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151370

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سورة امللكية لإنتاج الفني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1630 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151371

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطلع ال�سم�س للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2 ر.ب: 500, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151374

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الك�س�سوارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سامعي الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151375
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية )امل�سروبات وحتديدا مياه ال�سرب واملياه املنكهة واملياه املعدنية 
والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية وحتديدا امل�سروبات اخلفـيفة وم�سروبات 
الطاقة وم�سروبات الريا�سيني, امل�سروبات امل�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه, اأ�سربة 
والغازية  املعدنية  واملياه  املنكهة  املياه  وحتديدا  امل�سروبات  لتح�سري  وم�ساحيق  ومركزات 
امل�ستخل�سة  وامل�سروبات  الريا�سيني  وم�سروبات  الطاقة  وم�سروبات  اخلفـيفة  وامل�سروبات 
من الفواكه وع�سائر الفواكه(, برية, م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, م�ستح�سرات 
ا�سربة  فواكه,  ع�سائر  امل�سروبات,  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات,  لتح�سري  كحول  بدون 
لتح�سري امل�سروبات, مياه �سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات, ماء معدين فوار, مياه 
معدنية للموائد, ماء ال�سودا, م�سروبات غري كحولية, م�ساحيق للم�سروبات الفوارة, مياه 
غازية, كوكتيالت غري كحولية, �سراب فواكه غري كحويل, م�سروبات تواترية, م�سروبات 
القهوة, م�سروبات غري  بنكهة  اأو خ�سار خملوطة, م�سروبات غري كحولية منكهة  فواكه 

كحولية منكهة بنكهة ال�ساي, مرطبات غري كحولية, م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا كوكا - كول كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ,30313 جيورجيا  اأتالنتا,  بالزا,  كوكا-كول  وان  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151376
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�س القدم, مالب�س, لوازم القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوارا للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 44185, دبي, الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151377
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم, املقاهي, الكافترييات, حمال بيع الأطعمة اخلفـيفة, حمال بيع 
الطلبات اخلارجية,  الطلبات اخلارجية, وخدمات مطاعم  القهوة, مطاعم  وبيت  القهوة 
خدمات الإعا�سة, توفـري القهوة للمكاتب, خدمات الطعام بالتعاقد, اإعداد الطعام, اإعداد 

الأطعمة وامل�سروبات اخلارجية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطاعم كريف ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأبوظبي,  مول,  ال�سيف   -  109 ق   - ال�سالم  �سارع  اأبوظبي,  جزيرة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151378
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملرابط  واملفاتيح  املقاب�س  الكهربائية,  للبطاريات  )�سواحن  ال�سوت  ملكربات  كبائن 
الكهربائية(, خاليات غلفانية, خيوط متييز لالأ�سالك الكهربائية, اأجهزة راديو للمركبات, 
حافظات  الراأ�س,  �سماعات  وكبالت,  اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر  مواد 

للهواتف الذكية, واجهات �سمعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوانزهو اآن�ستي اإلكرتونيك تكنولوجي كو, ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتكت,  ليوان  رود,  ايرما  فلور, رقم. 55 زيدي  01اأيه, 13  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 
غوانزهو, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151381

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سراب املنري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 466 ر.ب: 318, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151386

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأو�ساكا للحلويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان, الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151404
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللفت  ثفل  للطيور,  طعام  معاجلة,  غري  حبوب  بذور  نخالة,  للحيوانات,  غذائية  مواد 
للما�سية, م�ستح�سرات لت�سمني املا�سية, م�سحوق اأرز للعلف, علف لتقوية احليوانات, طعام 
ال�سفراء  الذرة  ثفل  �سفراء,  ذرة  احليواين,  لال�ستهالك  غالل  حبوب,  غالل  للما�سية, 
للما�سية, دقيق للحيوانات, ق�س علف, هري�س لت�سمني املا�سية, جذور �ساحلة لال�ستهالك 
احليواين,  لال�ستهالك  احلبوب  معاجلة  من  ثانوية  منتجات  حية,  دواجن  احليواين, 
لال�ستهالك  الكتان  بذر  احليواين,  لال�ستهالك  ال�سمك  دقيق  الليفة,  للحيوانات  طعام 

احليواين, بذر الكتان وجبة لال�ستهالك احليواين, بذور القمح لال�ستهالك احليواين.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى, خلف �سارع الوحدة, ملك النا�سرياز عبدالرازق 
�س.ب: 4115, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151405
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللفت  ثفل  للطيور,  طعام  معاجلة,  غري  حبوب  بذور  نخالة,  للحيوانات,  غذائية  مواد 
للما�سية, م�ستح�سرات لت�سمني املا�سية, م�سحوق اأرز للعلف, علف لتقوية احليوانات, طعام 
ال�سفراء  الذرة  ثفل  �سفراء,  ذرة  احليواين,  لال�ستهالك  غالل  حبوب,  غالل  للما�سية, 
للما�سية, دقيق للحيوانات, ق�س علف, هري�س لت�سمني املا�سية, جذور �ساحلة لال�ستهالك 
احليواين,  لال�ستهالك  احلبوب  معاجلة  من  ثانوية  منتجات  حية,  دواجن  احليواين, 
لال�ستهالك  الكتان  بذر  احليواين,  لال�ستهالك  ال�سمك  دقيق  الليفة,  للحيوانات  طعام 

احليواين, بذر الكتان وجبة لال�ستهالك احليواين, بذور القمح لال�ستهالك احليواين.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى, خلف �سارع الوحدة, ملك النا�سرياز عبدالرازق 

�س.ب: 4115, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151406
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املا�سية,  لت�سمني  هري�س  علف,  ق�س  للحيوانات,  دقيق  للما�سية,  ال�سفراء  الذرة  ثفل 
جذور �ساحلة لال�ستهالك احليواين, دواجن حية, منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب 
احليواين,  لال�ستهالك  ال�سمك  دقيق  الليفة,  للحيوانات  طعام  احليواين,  لال�ستهالك 
بذر الكتان لال�ستهالك احليواين, بذر الكتان وجبة لال�ستهالك احليواين, بذور القمح 
لال�ستهالك احليواين, نخالة, مواد غذائية للحيوانات, بذور حبوب غري معاجلة, طعام 
علف  للعلف,  اأرز  م�سحوق  املا�سية,  لت�سمني  م�ستح�سرات  للما�سية,  اللفت  ثفل  للطيور, 
لتقوية احليوانات, طعام للما�سية, غالل حبوب, غالل لال�ستهالك احليواين, ذرة �سفراء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى, خلف �سارع الوحدة, ملك النا�سرياز عبدالرازق 

�س.ب: 4115, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151407

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركائز الباطنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:66 ر.ب:322, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151409

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم مطبوخة, حلوم, �سمك غري حي, حلوم حمفوظة, �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من 

اللحم امل�سوي على �سيخ )مطعم, مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقر الغبرياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 323 ر.ب: 170, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151410

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعادة التدريب املهني )خدمات التدريب, معاهد التدريب املهني والإداري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزيرة املحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 104 ر.ب: 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151411

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القبعات,  ال�سم�س, عباءات ن�سائية, مالب�س, لوازم  اأحذية, �سيالت للمالب�س, واقيات من 

�سراويل لالأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار النت�سار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151412

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توزيع الكهرباء, التخزين, توزيع الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امناء �ساللة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2731 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151416

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تو�سيل وجبات الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الدليل خلدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع املعبيلة, �س.ب: 286 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151426
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ  ال�سجائر,  ورق  رزم من  �سجائر,  �سجائر, مر�سحات فالتر,  اأطراف  تبغ,  ثقاب,  اأعواد 
م�سغ, �سيجار, �سجائر, �سيجاريلو �سيجار رفـيع, �سعوط, ال�سجائر الإلكرتونية, حماليل 

�سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأدخنة النخلة �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3 �سارع �سليمان احللبي, الأزبكية, القاهرة, �س.ب: 3 ر.ب: 3, م�سر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027  ر.ب: 112

حـــــق االأولويـــــــــــة: رقم الأولوية: 26520/3615/2021 - تاريخ الأولوية: 2021/07/13 - 
) JO :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151427
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات زللية لغايات طبية, ل�سقات, م�ستح�سرات للق�ساء على فطر العفن اجلاف, 
�سيدلنية,  م�ستح�سرات  مطهر,  قطن  طبية,  لغايات  زللية  غذائية  مواد  مطهرات, 
الل�سقات, م�ستح�سرات م�سادة  �سمادات طبية, مطهرات لغايات �سحية, مذيبات لإزالة 

لالمرا�س الفطرية, مبيدات فطريات, �سا�س للت�سميد, �سابون مطهر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت, نيويورك, نيويورك 10017, الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027  ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151429

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبوعات, من�سورات مطبوعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج ال�سعادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 620 ر.ب: 208, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151431

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح بطاريات ال�سيارات و�سبكات الت�سال والطاقة ال�سم�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للحلول الذكية املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151432
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�ساآت ري اآلية, من�ساآت تكييف الهواء, من�ساآت تدفئة, من�ساآت تنقية املاء, من�ساآت تربيد 
للماء, من�ساآت تربيد لل�سوائل, من�ساآت واآلت تربيد, اأجهزة ومن�ساآت تربيد, معدات ومن�ساآت 
تربيد, من�ساآت اآلية ناقلة للرماد, من�ساآت توريد املياه, اأجهزة تدار بالهواء ال�ساخن, اأجهزة 
والباردة,  ال�ساخنة  امل�سروبات  لتوزيع  وتربيد  تدفئة  اأجهزة  املاء,  اأو  الهواء  ملعاجلة  تاأين 
اأجهزة تربيد الهواء, اأجهزة واآلت تربيد, اأجهزة ت�سخني كهربائية, اأجهزة اإزالة الروائح 

الكريهة من اجلو, اأجهزة لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�سخ�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوجت�سو جرنال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-3-17, �سويناجا, تاكات�سو-كو, كوازاكي 213-8502, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151433
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�سيل للبهارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 68 ر.ب: 315, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151446
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معدات  قارنات  معاوقة,  خانقة  ملفات  م�سجلة,  حا�سوب  برامج  البيانات,  معاجلة  اأجهزة 
برامج  �سغرية,  بيانات  معاجلات  مغناطي�سية,  بيانات  تخزين  و�سائط  البيانات,  معاجلة 
مراقبة برامج حا�سوب, برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل, من�سات لربامج احلا�سوب 

امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مري�سر )يو ا�س( انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

افـينيو اوف ذا امرييكاز نيويورك, ان واى 10036, الوليات  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1166 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151448
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات   ,SaaS كخدمات  الربجميات  حا�سوبية,  برامج  حتميل  حا�سوب,  برامج  حتديث 
احلا�سوب,  تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا,  جمال  فـي  ال�ست�سارة 
م�سادقة  خدمات  الخرتاع,  براءات  خرائط  بر�سم  متعلقة  وتكنولوجية  علمية  اأبحاث 

امل�ستخدم باإ�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مري�سر )يو ا�س( انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

افـينيو اوف ذا امرييكاز نيويورك, ان واى 10036, الوليات  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1166 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151449
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, خال�سات لتح�سري امل�سروبات, ع�سائر فواكه, مياه 
�سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات, ماء معدين فوار, م�ساحيق للم�سروبات الفوارة, 
للريا�سيني,  بروتينية  م�سروبات  كحولية,  غري  لل�سهية  فاحتة  م�سروبات  غازية,  مياه 
م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة, م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي, 

م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اإعمار املدينة ال�ساملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 218 ر.ب: 214, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151450
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معدات  قارنات  معاوقة,  خانقة  ملفات  م�سجلة,  حا�سوب  برامج  البيانات,  معاجلة  اأجهزة 
برامج  �سغرية,  بيانات  معاجلات  مغناطي�سية,  بيانات  تخزين  و�سائط  البيانات,  معاجلة 
مراقبة برامج حا�سوب, برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل, من�سات لربامج احلا�سوب 

امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مري�سر )يو ا�س( انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

افـينيو اوف ذا امرييكاز نيويورك, ان واى 10036, الوليات  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1166 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151451
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حتديث برامج حا�سوب, حتميل برامج حا�سوبية, الربجميات كخدمات خدمات ال�ست�سارة 
فـي جمال التكنولوجيا, خدمات ال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب, اأبحاث علمية 
وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط براءات الخرتاع, خدمات م�سادقة امل�ستخدم باإ�ستخدام 

التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مري�سر )يو ا�س( انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1166 افـينيو اوف ذا امرييكاز نيويورك, ان واى, الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027  ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151453
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27043 ال�سفاة ر.ب: 13131, دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151458

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 32704 ال�سفاة ر.ب: 13131, دولة الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151462

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التمويــن بالطعـام وال�سـراب, خدمــات املقاهــي, خدمــات الكافترييـــات, خدمـــات املطاعـــم, 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة انفـيوجن الدولية للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27043 ال�سفاة ر.ب: 13131, دولة الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151466
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتديث مواد الدعاية والإعالن, ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن, دعاية واإعالن, العالقات 
امل�ساحات الإعالنية,  تاأجري  الت�سويق,  اأبحاث  الدعاية والإعالن,  العامة, خدمات وكالت 
ترويج املبيعات لالآخرين, الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب, كتابة ن�سو�س 
الدعاية والإعالن, التخطيط لغايات الدعاية والإعالن, اإنتاج الأفالم الإعالنية, ت�سويق, 
الإ�سهار  الإنرتنت,  مواقع  فـي  احلركة  حت�سني  املبيعات,  لتعزيز  البحث  حمرك  حت�سني 
الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت,  النقرات, توفـري معلومات  الدفع بعدد  القائم على 
ن�سو�س  كتابة  اإعالنية,  اأو  جتارية  لغايات  الويب  مواقع  فهر�سة  دعائية,  مواد  ت�سميم 
دعائية,  اأو  جتارية  لغايات  املعلومات  فهار�س  جتميع  اإعالنية,  لغايات  ال�سيناريوهات 
ب�ساأن  ال�ست�سارة  العامة,  العالقات  جمال  فـي  الت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  ال�ست�سارة 

ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي جمال الدعاية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية الإعالنية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سوق املركزي, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151467
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عهد اليحمدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع اليحمدي, �س.ب: 400 ر.ب: 388, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151471

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هبوب الدقم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 114 ر.ب: 117, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151473

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س كتانية, مالب�س جاهزة, مالب�س خارجية, م�سدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية, 

مالب�س للمواليد, مالب�س لل�ساطئ, مالب�س ن�سائية داخلية, عباءات ن�سائية, اأحذية اأ�سواق 

جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القاع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 643 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151474

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  خدمات  الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات 

خدمات  اخلفـيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سطى للخدمات العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب: 556, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151475

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب يد, حمافظ نقود, حمافظ للبطاقات حمافظ جيب, حمافظ بطاقات الئتمان 

حمافظ نقود, حمافظ جيب, حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبهاء للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 122 ر.ب: 654, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151482

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل اجليلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151483

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات مهنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأرقام املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وليـــــــة الر�ستــــــــاق , العراقـــــــــي التجاريــــــــــة, �س.ب: 318 ر.ب: 572, 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151485

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )فح�س و�سيانة املركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سذى القرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 400 ر.ب: 599, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151493

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري القوارب, ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الرواد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151497

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات, ماء معدين فوار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليمامة الوطنية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب 891, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151498

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لالأدوات الكهربائية ومتديداتها, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات ال�سحية 

باجلملة  البيع  باجلملة,  ومتديداتها  الكهربائية  لالأدوات  باجلملة  البيع  ومتديداتها, 

لالأدوات ال�سحية ومتديداتها و�سهاريج املياه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املثالية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سلطنة عمان 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2350 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151500

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأ�سواء  ماآخذ  ال�سوء,  ن�سر  اأدوات  ال�سخ�سي,  لال�ستخدام  كهربائية  مراوح  م�سابيح, 

الكهربائية, اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة, اأ�سواء ال�سقف, من�ساآت واأجهزة تهوية تكييف الهواء, 

اأجهزة اإنارة بثنائيات �سوئية م�سعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املثالية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سلطنة عمان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2350 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151503

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معكرونة,  با�ستا,  �سلطة,  توابل  كعك,  حلويات,  بيتزا,  قهوة,  �ساي,  �سندوي�سات,  فطائر, 

معجنات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع كر�ستال الفردو�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1537 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151631

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوبرماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نافذة على املحيط للتجارة واخلدمات اللوج�ستية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151847

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم, حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوادي احلديث للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية بيت جمان, �س.ب: 1579 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151900

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ساهر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احل�سن للكهرباء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الب�ستان, �س.ب: 1948 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151949

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سخات طرد مركزي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احل�سن للكهرباء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الب�ستان, �س.ب: 1948 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151968

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حنفـيات خلط ملوا�سري املياه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احل�سن للكهرباء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الب�ستان, �س.ب: 1948 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151974

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل )النقل العام للركاب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دانة الغد �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 32 ر.ب: 424, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152438

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اخل�سراوات والفواكه وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الإنتاج والت�سويق الزراعي �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر,غال, حمافظة م�سقط, �س ب: 61 ر.ب:134, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151266

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(, مواد ل�سنع الفرا�سي )اأم�ساط واأ�سفنج(, زجاج 

غري م�سغول اأو �سبه م�سغول با�ستثناء زجاج املباين, اأواين زجاج, اأواين خزف �سيني )واأواين 

واأوعية  واأواين  )اأدوات  اأواين  للتنظيف,  �سلك جلي  اأخرى(,  فئات  فـي  واردة  خزفـية غري 

لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة ال�سفاء للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:828  ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120894

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني املمتلكات و�ساطة العقارات �سراء وبيع الرا�سي والعقارات اإدارة وتاأجري العقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داما�س العقارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130980

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل والأع�ساب الطبيعية وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلنة اخل�سراء للتجارة واملقاولت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلوير اجلنوبية, بو�سر,  حمافظة م�سقط,  �س ب:1261 ر.ب:111, 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132668

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة ولوازمها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الو�سل الذهبية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طاقة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133864

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو هيا اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سحار, حمافظة �سمال الباطنة, �س ب:270 ر.ب:322, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149096

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات 

اخلفـيفة, خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وفاء ال�سالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149237

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبي,  التمري�س  التمري�س,  دور  خدمات  ال�سحية,  الرعاية  الطبية,  العيادات  خدمات 

الرعاية التمري�سية فـي املنزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو ق�سي العربي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/12

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1431(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149371

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سحن الطرود الربيدية واملرتبطة بها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املريخ املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 614 ر.ب: 149, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151349

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نرج�س العلياء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 311 ر.ب: 505, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151469
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحن وتعبئة احلبوب )قمح, ذرة, �سعري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع براق ال�سمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 500 ر.ب: 513, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151537
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واأدوات ب�سرية )اأجهزة علمية, وبحرية, وم�سح, وفوتوغرافـية,  اأجهزة  ملفات كهربائية, 
الت�سوير  اأفالم  لإعداد  اأجهزة  م�ساحي,  اأو  خرائطي  وم�سح  ر�سد  اأجهزة  و�سينمائية(, 
اأجهزة  �سينمائي,  ت�سوير  لل�سوء, كامريات  �سينمائي معر�سة  ت�سوير  اأفالم  ال�سينمائي, 
واأدوات  اأجهزة  املنقذة للحياة(,  التدري�س  واأدوات  )اأجهزة  الإنعا�س  للتدريب على  حماكاة 
)جهاز  ال�سوت  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سارة,  اأجهزة  �سوئية  ا�سارة  اأجهزة  قيا�س,  اأجهزة  وزن, 
لت�سجيل ال�سوت اأو ال�سور اأو نقلها اأو اإعادة اإنتاجها(, اأجهزة نقل ال�سوت, اأجهزة تنظيم 
كهربائية  اأجهزة  الكهرباء(,  وحتويل  والتحكم  والتبديل  التنظيم  )واأدوات  كهربائية 
واأقرا�س  املغناطي�سية,  البيانات  )ناقالت  مغناطي�سية  اقرا�س  الكهربائي,  التيار  لتبديل 
الأخرى(,  الرقمية  الت�سجيل  وو�سائط   DVD واأقرا�س  امل�سغوطة  الأقرا�س  الت�سجيل, 
اأجهزة ومعدات انقاذ, اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد, اآلت ت�سجيل النقد )واآلت 
احل�ساب(, اأجهزة معاجلة البيانات, اأجهزة ملحقة باحلا�سوب )واأجهزة الكمبيوتر, وبرامج 
اأجهزة  لالإ�ساءة,  بطاريات  للتنزيل,  قابلة  احلا�سوب,  برجميات  تطبيقات  الكمبيوتر(, 
�سحن البطاريات, بطاريات, كهربائية, اأجهزة اإطفاء النريان, كبالت كهربائية, كامريات 
واأحزمة  الذكية,  للهواتف  )كفرات  اخلليوي  الهاتف  اأ�سرطة  الفوتوغرافـي,  للت�سوير 
اأدوات  متكاملة,  دارات  رقائق  الكهربائية,  البطاريات  �سحن  اأجهزة  اخلليوي(,  الهاتف 
كهرومغناطي�سية,  ملفات  الكهربائية,  الدارات  قطع  مفاتيح  الكهربائية,  الدارات  اقفال 
اأجهزة ذاكرات حا�سوب, لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب )واأجهزة الكمبيوتر الطرفـية, 
اأغلفة  الذكية,  للهواتف  اأغلفة  الكمبيوتر(, هواتف ل�سلكية, حمولت كهربائية,  واأجزاء 
القرا�س  م�سغالت  اللوحية,  للحوا�سيب  اأغلفة  الرقمية,  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  لأجهزة 
حمطات  ذكية,  بطاقات  املتكاملة  الدارات  بطاقات  الراأ�س,  �سماعات  احلا�سوب,  لأجهزة 
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مع  لال�ستخدام  توجيه  اأجهزة  حممولة,  حوا�سيب  مل�س,  ب�سا�سة  مزودة  تفاعلية  طرفـية 
امل�سيئة  الإ�سعاع  ثنائيات  �سوت,  مكربات  الفـيديو,  لألعاب  امل�ستعملة  تلك  غري  حا�سوب 
LED, الثنائيات الع�سوية الباعثة لل�سوء, ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء, ميكروفونات, 
حممولة,  هواتف  الفـيديو,  األعاب  لأجهزة  ذاكرة  بطاقات  ميكرومرتي,  قيا�س  حمددات 
مراقبة  )جهاز  حا�سوب,  برامج  مراقبة  برامج  املودم,  اأجهزة  �سغرية,  بيانات  معاجلات 
كهربائي �سا�سات اأجهزة الكمبيوتر(, فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب, وحدات معاجلة مركزية 
معاجلات, لوحات الدوائر املطبوعة, اأغ�سية واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب, اأغ�سية 
�سبه  الفوتوغرافـي,  للت�سوير  �سا�سات  راديو,  اأجهزة  الذكية,  للهواتف  خم�س�سة  واقية 
مو�سالت )اأ�سباه املو�سالت الأكمام لأجهزة الكمبيوتر املحمولة(, بطاريات �سم�سية, األواح 
�سم�سية لإنتاج الكهرباء, نظارات ذكية, �ساعات ذكية, مقاب�س كهربائية )املقاب�س واملقاب�س 
والو�سالت الأخرى التو�سيالت الكهربائية(, اآلت الرد على املكاملات الهاتفـية )م�ستقبالت 
الإلكرتونية(, حوا�سيب  الرتانز�ستورات  الهاتفـية  الإر�سال  واأجهزة  الهاتف  الهاتف جهاز 
لوحية, اأجهزة انذار, اأجهزة عر�س ال�سرائح )ومدخل يو ا�س بي(, ميغافونات م�سخمات 
�سوتية, )ت�سخيم ال�سمامات(, اجرا�س كهربائية لالبواب, اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية, 
م�ستقبالت �سمعية وب�سرية, رقاقة بيولوجية )او الرقاقات احليوية(, ال�سناديق ال�سوداء 
اآلت  الفوتوغرافـية,  والأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  م�سنوعة  �سناديق  البيانات,  م�سجل 
حا�سبة, اأجهزة حا�سوب, برامج حا�سوب م�سجلة, اقرا�س مدجمة �سمعية - ب�سرية, اقرا�س 
مدجمة لذاكرة القراءة فقط, برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب, برجميات حا�سوب م�سجلة, 
اأجهزة ت�سغيل القرا�س املدجمة, برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل, حمطات �سحن 
بيانات,  معاجلة  معدات  قارئات  البيانات,  معاجلة  معدات  قارنات  الكهربائية,  املركبات 
ما�سحات معدات معاجلة بيانات, حتميل نغمات للهواتف النقالة, حتميل ملفات املو�سيقى, 
حتميل ملفات ال�سور, اإطارات �سور اإلكرتونية )وعالمات رقمية, واأقرا�س مغناطي�سية(, 
م�سجالت فـيديو, م�سغالت و�سائط حممولة )بطاقات املفاتيح امل�سفرة, وجهاز التوا�سل 

لأجهزة الكمبيوتر, واجهات لأجهزة الكمبيوتر. �سناديق لأجهزة الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستل )�س.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/3

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:828  ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152080
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع امل�سك لالأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سويق, �س.ب: 119 ر.ب: 123, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152033
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفارغة(,  التناظرية  اأو  الرقمية  التخزين والت�سجيل  برامج حا�سوب م�سجلة )وو�سائط 
النقدية  اأجهزة ت�سجيل  املعدنية,  النقود  النقد )بقطع  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة 
واأجهزة احل�ساب, اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفـية للكمبيوتر(, اأجهزة تنف�س لل�سباحة 
الأنف  وم�سابك  للغوا�سني  الأذن  و�سدادات  الغوا�سني  واأقنعة  الغو�س  )بدلت  املاء  حتت 
للغوا�سني وال�سباحني وقفازات الغوا�سني, جهاز اإطفاء(, اأجهزة معاجلة البيانات )اأجهزة 
معاجلتها,  اأو  اإنتاجها  اإعادة  اأو  نقلها  اأو  البيانات  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  لت�سجيل  واأدوات 
الفوتوغرافـي,  للت�سوير  وم�سية  اإ�ساءة  اأجهزة  للتنزيل(,  والقابلة  امل�سجلة  الو�سائط 
الب�سري  وال�سمعي  وال�سينمائي  وامل�سح  واملالحة  والبحثية  العلمية  والأدوات  )الأجهزة 
والوزن والقيا�س والإ�سارة والك�سف والختبار والتفتي�س والإنقاذ والتعليم(, اأجهزة تنظيم 
اأو التحكم فـي  اأو تنظيم  اأو جتميع  اأو حتويل  اأو تبديل  كهربائية )اأجهزة واأدوات لإجراء 

توزيع اأو ا�ستخدام الكهرباء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستل )�س.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  دبي, �س.ب: 89599, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:828  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: 5830
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/12/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 660 فـي 1999/1/12م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34312
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 799 فـي 2005/9/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34314

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/7/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 802 فـي 2005/1/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34315

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 799 فـي 2005/9/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34317

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/7/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 802 فـي 2005/1/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34318

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 799 فـي 2005/9/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34320

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/7/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 802 فـي 2005/1/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35813

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 805 فـي 2005/12/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35814

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 805 فـي 2005/12/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الوطنية للت�سويق والتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1475 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/12/17م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/22م
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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: 137349 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/1م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1359 فـي 2020/9/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: عادل بيت فا�سل
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي �ستايل�س �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3321 ر.ب: 111, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/21م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26442 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2004/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة جملي اأحمد باجملي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة خلفاء جملي اأحمد باجملي املتحدة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع الذهب, عمارة عالية, جدة 21411, اململكة العربية ال�سعودية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/22/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63936 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 24

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 938 فـي 2011/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: رييد & تيلور )انرتنا�سيونال( ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فاليتا هولدينجز ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: موري�سو�س - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رقم: 50 بريزيدينت جون كيندي �سرتيت, الطابق رقم: 3, 

روجريز هاو�س, بورت لوي�س موري�سو�س 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: موري�سو�س

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63937 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 938 فـي 2011/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: رييد & تيلور )انرتنا�سيونال( ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فاليتا هولدينجز ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: موري�سو�س - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رقم: 50 بريزيدينت جون كيندي �سرتيت, الطابق رقم: 3, 

روجريز هاو�س, بورت لوي�س موري�سو�س 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: موري�سو�س

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11049 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 696 فـي 2001/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34598 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 794 فـي 2005/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34747 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 794 فـي 2005/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39047 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39048 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39049 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39050 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 22

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39051 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 23

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39052 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 24

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39053 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 57298 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 57299 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 24

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101003 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1167 فـي 2016/10/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دوبوت �سيفتي & كون�سرتاك�سن, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 119921 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/11/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1262 فـي 2018/9/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دو بونت بواميريز انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31969 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2003/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإي اأي دو بون دي نومورز اند كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دو بونت بواميريز انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت روود, ويلمنغتون , دي ايه 19805, الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116146 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1238 فـي 2018/4/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سهول الغنيمة للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: منار النجاح 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 636 ر.ب: 620, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/20م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

ا�ستــــدراك

اإلى اإعالن بدء اأعمـال الت�سفيـــة ل�سركـة الواحة امل�سرقة للهند�سة والتقنيات -  بالإ�ســارة 

ت�سامنيـــة، املن�سـور فـي اجلريــدة الر�سميـــة العـــدد )1395(، ال�سـادر بتاريــــخ ٢ ذو القعــدة 

1٤٤٢هـ، املوافـق 13 يونيو ٢٠٢1م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج ال�ستثمــار اإلى 

اأنه قد مت عزل امل�سفي / مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات، وتعيني الفا�سل / عابد 

ح�سني حممد، م�سفيا لل�سركـة املذكورة اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: ٩٤٨٢٧٢٧٨ - ٩٢٧٩٨١٥٨

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

ا�ستــــدراك

اأعمـال الت�صفيـــة ل�صركـة �صحـــاري �صيـــان للتجــــارة - تو�صيـــة،  اإلى اإعالن بدء  بالإ�صــارة 

املن�صـور فـي اجلريــدة الر�صميـــة العـــدد )١٣75(، ال�صـادر بتاريــــخ ٣ جمادي الثانية ١٤٤٢هـ، 

اأنه قد  املوافـق ١7 يناير ٢٠٢١م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�صناعــــة وترويــج ال�صتثمــار اإلى 

مت عزل امل�صفي / مكتب المتياز لتدقيق احل�صابات، وتعيني الفا�صل / حممد بن علي بن 

حممد الرئي�صي، م�صفيــــا لل�صركـــة املذكورة اأعـــــاله، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�صفــــي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�صركة على العنوان الآتي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : ١٥٣ ر.ب : ٣١٦ 

هاتف رقم: ٩٩٣١٤٥٤٤

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

هيثم بن اأحمد بن حممد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع الرواحي ال�ضاملة - ت�ضامنية
الرواحي  روائع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرواحي  حممد  بن  اأحمد  بن  هيثم  يعلن 
ال�شاملة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٠١٦٥، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١/٩م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب:١١٨ ر.ب:٣٢٣ 

 هاتف رقم:٩٠٩٠٢٢٠١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

�ضليمان بن �ضعيد بن حارب احلو�ضني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبراج العمدة لال�ضتثمار �ص.م.م
يعلن �شليمان بن �شعيد بن حارب احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبراج العمدة لال�شتثمار 
بالرقـم ١٣٣٠٩٧٩، وللم�شفي وحـده حــــــق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
جماء - والية الر�ضتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب:٢٢٩٤ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٤٤٠٦٠٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

حمد بن علي بن ناجم الها�ضمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رمز االأخوة �ص.م.م
يعلن حمد بن علي بن ناجم الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمز االأخوة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٦٧٦٨، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٧/٣م، 
ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �ضور - حمافظة جنوب ال�ضرقية

 هاتف رقم:٩٢٢٢٢٩٧٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

�ضيف بن �ضعيد بن �ضيف احلو�ضني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة �ضيف بن �ضعيد احلو�ضني و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية

�شعيد  بن  �شيف  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلو�شني  �شيف  بن  �شعيد  بن  �شيف  يعلن 
احلو�شني و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
٨٠٢٢٤٤٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
 حمافظة �ضمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٣٤١١٩١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

خالد بن �ضعود بن داود الرئي�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امل�ضمم لال�ضت�ضارات الهند�ضية �ص.م.م
يعلن خالد بن �شعود بن داود الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة امل�شمم لال�شت�شارات 
الهند�شية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٥٠٤٩٣٢، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٢/٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�ضقط

 هاتف رقم:٩٨٨٢٨٩٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

�ضامي بن �ضليمان بن �ضعيد الدغي�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة �ضامي بن �ضليمان الدغي�ضي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية

يعلن �شامي بن �شليمان بن �شعيد الدغي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامي بن �شليمان 
الدغي�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
١٠٥٦٨٩٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب:٨٤٢ ر.ب:٦١١ 
هاتف رقم:٩٩٤٣٧٠٠٨ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

اأ�ضامة بن عبداللـه بن قا�ضم اآل حمزة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضامة ونبيل للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن اأ�شامة بن عبداللـه بن قا�شم اآل حمزة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شامة ونبيل للتجارة 
وللم�شفي   ،١٧٤٤٧٠٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٧٦٠١٢٢٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

علي بن عبداللـه بن علي ال�ضاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة م�ضاريع ال�ضعلة العربية الوطنية للتجارة - تو�ضية

يعلن علي بن عبداللـه بن علي ال�شاعدي  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع ال�شعلة العربية 
 ،١١٩٣٠٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  الوطنية 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٢١م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٦٩٧٦٨٨٦ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

معاذ بن اأحمد بن زايد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العن�ضر االأول �ص.م.م
يعلن معاذ بن اأحمد بن زايد الهنائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة العن�شر االأول �ش.م.م، 
املوؤرخ  الـتجاري بالرقـم ١٢٩٨٩٥٢، وفقا التفاق ال�شركاء  اأمانة ال�شجل  وامل�شجلة لدى 
٢٠٢١/١٢/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ص - والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

�ص.ب:٥٤١ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٧٤٤٤٤٤٧ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

نا�ضر بن علي بن حمد احلربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة اأبو علي احلربي و�ضريكه للتجارة واملقاوالت - تو�ضية

يعلن نا�شر بن علي بن حمد احلربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبوعلي احلربي و�شريكه 
للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٤١٠٠٢٢٠، 
ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٩/٢٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٢٢١ ر.ب:٤١١ 

 هاتف رقم:٩٩٣٨٤٣٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

-115-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

في�ضل بن خليفة بن �ضليمان االأغربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خريات منح اخل�ضراء للتجارة - ت�ضامنية
بت�شفـيــة �شركة خريات منح  يقــوم  اأنـه  االأغربي  �شليمان  يعلن في�شل بن خليفة بن 
اخل�شراء للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩١٩٣٠، 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب:١٤٠ ر.ب:٦١٩ 
 هاتف رقم:٩٩٨٩٩٥١١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

حممد بن اأحمد بن حممد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تيتانيوم لالإن�ضاءات �ص.م.م
يعلن حممد بن اأحمد بن حممد العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تيتانيوم لالإن�شاءات 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦١٦١٢، وفقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/١٢/٩م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
  حمافظة م�ضقط

 هاتف رقم:٩٩٢٦٨٠٨٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

حممد بن �ضهيل بن حجريان املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة حممد بن �ضهيل حجريان املرهون و�ضركاه للتجارة - ت�ضامنية

يعلن حممد بن �شهيل بن حجريان املرهون اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن �شهيل 
حجريان املرهون و�شركاه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٩٢٩٠٣ بالرقـم 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة ظفار

�ص.ب:١٠٨ ر.ب:٢١١ 
 هاتف رقم:٩٩٠٠٣٦٠٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

ح�ضن بن دار�ص بن جمعان ق�ضبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضماء بغداد العاملية �ص.م.م
يعلن ح�شن بن دار�ش بن جمعان ق�شبوب اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء بغداد العاملية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٤٢٣٠، وفقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٢/١٣م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 روي - والية مطرح - حمافظة م�ضقط

�ص.ب:٦٢٤ ر.ب:٣٢٢ 
 هاتف رقم:٩٨٢٠٠٠٨٦ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

عامر بن عبداللـه بن عثمان الزدجايل 
واأحمد بن رم�ضان بن ح�ضن الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ثمارنا �ص.م.م

يعلن عامر بن عبداللـه بن عثمان الزدجايل واأحمد بن رم�شان بن ح�شن الزدجايل اأنـهما 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  ثمارنا  �شركة  بت�شفـيــة  يقــومان 
١٣٦٦٢٣١، وللم�شفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــيني فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ص.ب:١٥٣ ر.ب:١١١ 

 هاتف رقم:٩٥٢٠٣٠٠٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـيان مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــيان

مكتب النخبة لتدقيق احل�ضابات واال�ضت�ضارات املالية واالقت�ضادية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة اأدرو�ضي انفرا�ضرتاتري لال�ضت�ضارات الهند�ضية �ص.م.م

يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 
�شركة اأدرو�شي انفرا�شرتاتري لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل 
الـتجاري بالرقـم ١٠٧٣٨٣٨، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 الغربة ال�ضمالية - والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

�ص.ب:٧٥٦ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤٤٩٩٨٥٨ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

�ضامل بن علي بن عبداللـه ال�ضقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البحار الذكية لل�ضحن �ص.م.م

يعلن �شامل بن علي بن عبداللـه ال�شقري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة البحار الذكية لل�شحن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٨٩٩٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٣٩٥ ر.ب:١١٨ 

 هاتف رقم:٩٦٣٧٠٣٧٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

اأحمد بن حممد بن �ضالح الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة الربج االأبي�ص للخدمات الهند�ضية وامليكانيكية �ص.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن �شالح الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الربج االأبي�ش للخدمات 
الهند�شية وامليكانيكية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٣٩٨٤٦، وفقا 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤١٤٣٩٩ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

رام�ص بن جمعان بن �ضبتي العويره
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بو�ضر ملقاوالت البناء �ص.م.م

يعلن رام�ش بن جمعان بن �شبتي العويره اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بو�شر ملقاوالت البناء 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦١٢١٦٦، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٠/٦/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم:٩٥٦٩٤١٩١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

وليد بن قا�ضم بن علي الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جبل الطور احلديثة �ص.م.م

يعلن وليد بن قا�شم بن علي الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبل الطور احلديثة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٥٤١٢، وفقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٢/٢٧م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية مطرح - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم:٩٢٧١٩٥٨٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

املعتمد بن �ضالح بن توفيق البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زان للت�ضميم واالإنتاج الفني �ص.م.م
يعلن املعتمد بن �شالح بن توفيق البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زان للت�شميم واالإنتاج 
التفاق  وفقا   ،١٢٩٧٦٥٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الفني 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٦/٢٠م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ص - والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

�ص.ب:٢٠١٥ ر.ب:١٢٣
هاتف رقم:٩٣٢٥٣٠٥٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

وليد بن نا�ضر بن خلفان احلو�ضني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة وادي ح�ضون للتجارة �ص.م.م
يعلن وليد بن نا�شر بن خلفان احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة وادي ح�شون للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٩١٠٦، وللم�شفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب:٣١١ ر.ب:١٣٦
هاتف رقم:٩٢٢١٨٧٨٧ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

عبداللـه بن حممد بن اإبراهيم الكوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة وادي مالحة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن اإبراهيم الكوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة وادي مالحة للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣٢١٦٨٧٠، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب:٣٦٤ ر.ب:٣٢٤
هاتف رقم:٩٩٥٣٣٧٤٤ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

نا�ضر بن اأحمد بن عبداللـه الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلودة املختارة �ص.م.م
يعلن نا�شر بن اأحمد بن عبداللـه الرزيقي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلودة املختارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٠٩٨٧، وفقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٠/٢/٢٠م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣٤٣٠٠٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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مرت�ضى ح�ضن علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املجال الأنظمة املعلومات �ص.م.م

يعلن مرت�شى ح�شن علي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املجال الأنظمة املعلومات �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٥٠٨٩٠، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٨٢٦ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٧٨٨٩٢٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضمال عمان للتربيد �ص.م.م

يعلن مرت�شى ح�شن علي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شمال عمان للتربيد �ش.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٨٧١٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٨٢٦ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٧٨٨٩٢٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

�ضيف بن عبداللـه بن �ضيف العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع العربي والعمد �ص.م.م

العربي  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  �شيف  بن  عبداللـه  بن  �شيف  يعلن 
والعمد �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٤٠٣١، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٢٧٢٧ ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٢٨٨٨٨١٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املزارع الع�ضرية �ص.م.م

يعلن �شيف بن عبداللـه بن �شيف العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املزارع الع�شرية �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٧٩٦٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٢٧٢٧ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٢٨٨٨٨١٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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فتحية بنت �ضيف بن عبداللـه الناعبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حدائق املرام - ت�ضامنية

 - املرام  �شركة حدائق  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  الناعبية  بن عبداللـه  �شيف  بنت  تعلن فتحية 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٨٨٣٣، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم:٩٩٤٦٠٩٩٨ 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــية

هيفاء بنت علي بن حممد املعمرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جنوم الهيال للتجارة - ت�ضامنية

تعلن هيفاء بنت علي بن حممد املعمرية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة جنوم الهيال للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٧٠٧٧٣٧٨، وللم�شفية وحـدها حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
بات - والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم:٩٢١٤١٦٧٥ 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

حممد بن حم�ضن بن مبارك رعفيت
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة حممد بن حم�ضن مبارك رعفيت و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية

يعلن حممد بن حم�شن بن مبارك رعفيت اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن حم�شن 
الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  رعفيت  مبارك 
بالرقـم ١٢٥٩٨٩١، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٨٩٦٥٥٦٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

�ضامل بن حمود بن �ضامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اأبو �ضرى احلديثة و�ضريكه �ص.م.م
يعلن �شامل بن حمود بن �شامل الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع اأبو �شرى احلديثة 
التفاق  وفقا   ،١٢٩٩٦٣٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  و�شريكه 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٥٤٥٣٥٧٧ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

عبداللـه بن ها�ضل بن حميد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضرق البداية - تو�ضية

يعلن عبداللـه بن ها�شل بن حميد الربيكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شرق البداية - تو�شية، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٠٢٧٨٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
خور امللح - والية �ضحم - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم:٩٧٨٤٩٢٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

عبداللـه بن را�ضد بن علي احلو�ضني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأر�ص الطموح املتحدة �ص.م.م

املتحدة  الطموح  اأر�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلو�شني  علي  بن  را�شد  بن  عبداللـه  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٣٨٤٨، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية ال�ضويق - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب:١ ر.ب:٣١٥
هاتف رقم:٩٩٢٥٠٦٦١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

اإبراهيم بن عبداللـه بن خلفان العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة ال�ضدا�ضية الهند�ضية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شدا�شية الهند�شية  اإبراهيم بن عبداللـه بن خلفان العامري  يعلن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٠٣٦٢، وفقا التفاق 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٢/١٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 املعبيلة - والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم:٩٢٢٨٨١١٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

علي بن مبارك بن علي العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بركات اخلليج املتحدة �ص.م.م

يعلن علي بن مبارك بن علي العرميي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بركات اخلليج املتحدة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٣٩١٨، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢م، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٤١٦١٦٥ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

احل�ضني بن علي بن �ضليمان الكازروين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة احل�ضني الكازروين و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احل�شني الكازروين  يعلن احل�شني بن علي بن �شليمان الكازروين 
 ،١٢٣١٤٣٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
  حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب:٣٥٠ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٦٠٢٧١١٤ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

في�ضل بن مرت�ضى بن ح�ضن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضاللة لالأعمال الدولية �ص.م.م
يعلن في�شل بن مرت�شى بن ح�شن اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شاللة لالأعمال الدولية 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٨٩٢٥٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
فـــي كافــــــة  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٨٢٦ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٧٨٨٩٢٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

م�ضطفى بن ح�ضن بن علي اإ�ضماعيل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فريكو للت�ضويق املحدودة �ص.م.م

يعلن م�شطفى بن ح�شن بن علي اإ�شماعيل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فريكو للت�شويق املحدودة 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٦١٩١٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
فـــي كافــــــة  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣٤٩٠٤٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

�ضابر بن �ضالح بن �ضيف اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضر املهنة للتجارة �ص.م.م

يعلن �شابر بن �شالح بن �شيف اليحيائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شر املهنة للتجارة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٩٤٧٥٢، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١/١٢م، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 اخلو�ص - والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم:٩٥١٣٢٣٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

علي بن �ضامل بن م�ضعود النزواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرمال البحرية للتجارة - ت�ضامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرمال البحرية للتجارة -  يعلن علي بن �شامل بن م�شعود النزواين 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٥٥٤٨٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٤٠٦ ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٧٨٠٤٠٨٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

علي بن م�ضعود بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املعامل الدولية لالإن�ضاءات �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املعامل الدولية لالإن�شاءات  يعلن علي بن م�شعود بن حممد العامري 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٦٠٣٦٨٧٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٥٣ ر.ب:٤٠٠

هاتف رقم:٩٥٩٩٤٧٤٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

اأمري بن يو�ضف بن حممد البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع النمالن املتحدة �ص.م.م
يعلن اأمري بن يو�شف بن حممد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع النمالن املتحدة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٧٤٤٧، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
 حمافظة م�ضقط

هاتف رقم:٩٥٧٧٣٧٧٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

اأحمد بن �ضليم بن عبداللـه ال�ضكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بيت التاجر العاملية �ص.م.م
يعلن اأحمد بن �شليم بن عبداللـه ال�شكيلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بيت التاجر العاملية 
ال�شركاء  بالرقـم ١١١١٩٥٨، وفقا التفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 حمافظة م�ضقط

�ص.ب:٨٠ ر.ب:١١٤
هاتف رقم:٩٩٣٣٣٣٧١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

مكتب البخيت 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإديوتك ال�ضرق االأو�ضط و�ضركاه �ص.م.م

يعلن مكتب البخيت اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإديوتك ال�شرق االأو�شط و�شركاه �ش.م.م، وامل�شجلة 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٦٩٠٨٧٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٩٧ ر.ب:١١٧

هاتف رقم:٧٨٦٣٧٣٧٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

مكتب �ضاللة لتدقيق احل�ضابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ماليني الدولية للتجارة �ص.م.م

يعلن مكتب �شاللة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ماليني الدولية للتجارة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٦١١٤، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ  ٢٠٢١/١١/٩م، 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٣٣٠٩٢٢  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

خالد بن حمد بن �ضيف الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الواحة الذهبية لالأعمال والتنمية �ص.م.م
يعلن خالد بن حمد بن �شيف الكلباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الواحة الذهبية لالأعمال 
الـتجاري بالرقـم ١٠٩٠٠١٤، وفقا التفاق  اأمانة ال�شجل  والتنمية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١/١٣م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

�ص.ب:٦٣٨ ر.ب:١١٥
هاتف رقم:٩٩٤٧٠٧٠٧ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

خالد بن �ضيف بن �ضعيد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرو�ضة الف�ضية -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �شيف بن �شعيد الكعبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرو�شة الف�شية - ت�شامنية، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٥٢٩٠١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٩٦٣٠٣٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

اإ�ضحاق بن يعقوب بن حممد العزواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجل�ضر املا�ضي للتجارة واملقاوالت - تو�ضية
يعلن اإ�شحاق بن يعقوب بن حممد العزواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجل�شر املا�شي للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٤٥٣٣، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٧٤٧٩٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

حمد بن حممد بن حامد احلوقاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الداخلية الأنظمة الري احلديثة �ص.م.م
يعلن حمد بن حممد بن حامد احلوقاين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الداخلية الأنظمة الري 
التفاق  وفقا   ،٥٠٥١٣١٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  احلديثة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب:١٢٣٠ ر.ب:٦١١
هاتف رقم:٩٩١٠٨٦٨٦ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

�ضامل بن حممد بن �ضعيد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأمناء العربية للتجارة - تو�ضية

يعلن �شامل بن حممد بن �شعيد الكثريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأمناء العربية للتجارة - تو�شية، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٦٣٢٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢٤٢٢٧٥٥ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

غزوان ر�ضيد جميد كراره
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االتكال املتحدة �ص.م.م

يعلن غزوان ر�شيد جميد كراره اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االتكال املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٣٦١٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�ضقط

�ص.ب:١٩٦٤ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٢٥٩٨٢٨١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رونق احلويل للتجارة واملقاوالت - تو�ضية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رونق احلويل للتجارة  اللواتي  يعلن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٨٩٥٥، وللم�شفي وحـده 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب:١٢ ر.ب:٥١٢
هاتف رقم:٩٩٤٢٢٤٤٤ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعاع احلويل املميز للتجارة - تو�ضية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعاع احلويل املميز  يعلن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٣٥٥١، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب:١٧٧ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٩٤٢٢٤٤٤ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

عمر بن را�ضد بن �ضعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضواحل دجلة للتجارة �ص.م.م
يعلن عمر بن را�شد بن �شعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شواحل دجلة للتجارة �ش.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،٣٣١٢٨٠١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب:٢٣٢ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٢٨٦٧٠٠٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

�ضليمان بن �ضامل بن �ضليمان ال�ضويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النيل احلديثة للتجارة �ص.م.م
يعلن �شليمان بن �شامل بن �شليمان ال�شويل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النيل احلديثة للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٧٥٩٥٥٨، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/٨/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
 والية مطرح - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم:٩٩٢١٠٩٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

عبدالعزيز بن حممد بن علي ال�ضحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة قمم ال�ضمال احلديثة �ص.م.م
يعلن عبدالعزيز بن حممد بن علي ال�شحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قمم ال�شمال احلديثة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٦٩٧٧، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ص.ب:١١١ ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٨٠٨٠٨١٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

�ضعود بن �ضعيد بن عامر املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضابر و�ضعود ل�ضيد االأ�ضماك �ص.م.م

يعلن �شعود بن �شعيد بن عامر املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شابر و�شعود ل�شيد االأ�شماك 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٤٠٠٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٢٩٥ ر.ب:١١٦

هاتف رقم:٩٩٣١٩٧٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

فهد بن عبداللـه بن �ضامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضراج اخلري للتجارة - ت�ضامنية

يعلن فهد بن عبداللـه بن �شامل املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شراج اخلري للتجارة - ت�شامنية، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤١٧٢٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب:١٨٢ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٥٤٠٠١٩٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

نا�ضر بن را�ضد بن نا�ضر اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ثروات العهد الزاهر �ص.م.م

يعلن نا�شر بن را�شد بن نا�شر اجلهوري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ثروات العهد الزاهر �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣١٢٧٦، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م، 
اجلميــع مراجعــــة  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٩٨٤ ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩٨٦٨٦٦٦٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

�ضليمان بن عبداللـه بن �ضليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة ال�ضرق االأو�ضط الأنابيب ال�ضلب اخلا�ضة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شرق االأو�شط الأنابيب  يعلن �شليمان بن عبداللـه بن �شليمان الغافري 
ال�شلب اخلا�شة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٧٢٢٦، وللم�شفي وحـده 
كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٠٠٢٠٢٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضحار ل�ضناعات االأ�ضالك والكابالت �ص.م.م

يعلن �شليمان بن عبداللـه بن �شليمان الغافري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحار ل�شناعات االأ�شالك 
والكابالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٩١٨١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٠٠٢٠٢٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

اأنيلة بنت غالم بن ح�ضني البلو�ضية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأيام مطرح للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

تعلن اأنيلة بنت غالم بن ح�شني البلو�شية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة اأيام مطرح للتجارة 
وللم�شفية   ،١١١٦٥٤٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٧٤٩٢٠١٩ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــية

وليد بن �ضليمان بن �ضعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضهول �ضنك الذهبية - ت�ضامنية

يعلن وليد بن �شليمان بن �شعيد البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول �شنك الذهبية - ت�شامنية، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٨٢٨٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ضنك - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم:٩٢٨٦٠٠٦٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

مكتب الفاروق لال�ضت�ضارات املالية والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املتميز للتطوير ال�ضامل �ص.م.م
يعلن مكتب الفاروق لال�شت�شارات املالية والتدقيق اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املتميز للتطوير 
ال�شامل �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٨٨٨٦، وفقا التفاق ال�شركاء 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفي وحـده  املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م، 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم:٩٦٤٠٥٦٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

مكتب االأول لال�ضت�ضارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نظرة املعرفة للتطوير �ص.م.م
يعلن مكتب االأول لال�شت�شارات املالية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نظرة املعرفة للتطوير 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٢٧١٥، وفقا التفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/١٢/٢٢م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�ضر - حمافظة م�ضقط

�ص.ب:٩١١ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٢٢١٢٧٣٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

عبداللـه بن عامر بن �ضيف ال�ضبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املركز الطبي املتطور �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن عامر بن �شيف ال�شبيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املركز الطبي املتطور �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٧٥١١، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم:٩٩٧٤٨٣٣٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

جا�ضم بن عبيد بن �ضرور البو�ضعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امرباطور ال�ضويق - ت�ضامنية

يعلن جا�شم بن عبيد بن �شرور البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة امرباطور ال�شويق - ت�شامنية، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٧٤٤٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�ضويق - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٢٥٥٥٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣١(

عا�ضم بن �ضعيد بن حميد العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بريق احلياة للتجارة - ت�ضامنية
 - للتجارة  احلياة  بريق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العدوي  بن حميد  �شعيد  بن  عا�شم  يعلن 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٦٧٢١، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٢/٢١م، 
العنوان  علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

االآتـي:
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٨٣٣٣٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي

عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة جرنا�ص الباطنة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلن عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جرنا�ش الباطنة 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣٢٣٤٠٧٠، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٣٢ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٦١٩٠٠٤٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�ضفــي
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�شركة اخلليج الدولية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية مل�ؤ�ش�شة ال�شدفة البي�شاء �ش.م.م
تعلـن �سركــة اخلليج الدوليـــة لتدقيق احل�سابــــات واال�ست�ســـارات ب�سفـتــها امل�سفية مل�ؤ�س�ســة 
ال�ســــدفة البي�ســــاء �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــــم ١٢٧٩٣٦٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن عي�ن و�شركاه �ش.م.م

تعلـن �سركــة اخلليج الدوليـــة لتدقيق احل�سابــــات واال�ست�ســـارات ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة بن 
عي�ن و�سركاه �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــــم ١١٠٥٧٢٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرق االأو�شط للنفط والغاز �ش.م.م

تعلـن �سركــة اخلليج الدوليـــة لتدقيق احل�سابــــات واال�ست�ســـارات ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة 
ال�سرق االأو�سط للنفط والغاز �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــــم 

١٠٦٦٥٨٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العميد للطاقة �ش.م.م

تعلـن �سركــة اخلليج الدوليـــة لتدقيق احل�سابــــات واال�ست�ســـارات ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة 
العميد للطاقة �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــــــم ١٢٨٢٣٥٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــية
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنابيب هرمز �ش.م.م

تعلـن �سركــة اخلليج الدوليـــة لتدقيق احل�سابــــات واال�ست�ســـارات ب�سفـتــها امل�سفية ل�سركـة 
الـتجــاري بالرقـــــــم ١٢٨٢٣٥١، عـــن  اأمانـة ال�سجــل  لـــدى  اأنابيب هرمز �ش.م.م، وامل�سجلـــة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــية 

حمدان بن حم�د بن حممد املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر �شرق االأو�شط للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حمدان بن حم�د بن حممد املالكـــي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـة مناظر �ســـرق االأو�ســـط 
للتجـــــــارة - ت�سامنيــــــة، وامل�سجلــــــــة لــــــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقــــــــم ١٢٩٣٦٥٢، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

عدنان بن �شامل بن عبداللـه الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة احل�شارة - ت�شامنية
يعلـن عدنان بن �سامل بن عبداللـه الرا�سدي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة مدينة احل�سارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٥١٢٥٤٤٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

مكتب جمان لال�شت�شارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ي� مي�جن العربية �ش.م.م
�ش.م.م،  العربيــــة  مي�جن  يـــ�  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتــه  لال�ست�ســـارات  جمـان  مكتب  يعلـن 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٦٧٦٩٢،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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يا�شر بن �شامل بن �شعيد فا�شل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة يا�شر �شامل لبخيت فا�شل و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت��شية 

يعلـن يا�سر بن �سامل بن �سعيد فا�سل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة يا�سر �سامل لبخيت فا�سل و�سريكه 
للتجارة واملقاوالت - ت��سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢٠٤٤٤٧١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شاللة للنقل واملقاوالت - ت��شية 

يعلــن يا�سر بن �سالــم بن �سعيـــد فا�سل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�ساريــع �ســـاللة للنقــــل 
واملقاوالت - ت��سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٠٩٨٩، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن اأحمد بن �شامل الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة اجلزيرة للخدمات الزراعية والبيطرية �ش.م.م 

للخدمات  اجلزيرة  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الكثريي  �سامل  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلـن 
بالرقــــــم  الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمانـة  لـــــــدى  وامل�سجلــــــــة  �ش.م.م،  والبيطريــــــة  الزراعيـــــة 

٢١٣٨٦٤٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م��شم الرخاء العربية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن اأحمد بن �سامل الكثريي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م��سم الرخاء العربية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم ١٠٦٦٥٧١، عن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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�شباح بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شخ�ر العني �ش.م.م
يعلـن �سباح بن اأحمد الزدجايل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة �سخ�ر العني �ش.م.م، وامل�سجلـة 
لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٧٠٦٢٧٩٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأل�ان الثالثية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �سباح بن اأحمد الزدجايل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة االأل�ان الثالثية للتجارة واملقاوالت 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٨٠٦٨٦٢٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شدير املتحدة �ش.م.م

يعلن �سباح بن اأحمد الزدجايل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة م�ساريع ال�سدير املتحدة �ش.م.م، 

الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ٤١٠٥٤٢٧،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة امل�شرق للدرا�شات االقت�شادية وتدقيق احل�شابات - ت�شامنية 
االقت�ساديــة  للدرا�سات  امل�ســرق  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتــــه  الزدجايل  اأحمد  بن  يعلن �سباح 
وتدقيق احل�سابات - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٤٨٨٩٠٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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عبدالفتاح بن عبداحلميد بن عبدالفتاح علي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املناهل لالأعمال الفنية واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبدالفتاح بن عبداحلميد بن عبدالفتاح علي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة املناهل لالأعمال 
الفنية واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧١٠٤٠، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

غالب بن عبداللـه بن م�شع�د االأبروي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�ابة االإبداع اخلليجي �ش.م.م
يعلـن غالب بن عبداللـه بن م�سع�د االأبروي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ب�ابة االإبداع اخلليجي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣٥٩٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

مكتب املهاد لال�شت�شارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزارع الرباري �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�ست�سارات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة مزارع الرباري �ش.م.م، وامل�سجلـة 
لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٦١٨٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

عبدالهادي بن خمي�ش بن را�شد ال�شنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال��شائط للخدمات املالحية والل�ج�شتية �ش.م.م
يعلـن عبدالهادي بن خمي�ش بن را�سد ال�سنيدي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ال��سائط للخدمات 
املالحية والل�ج�ستية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٥٦٧٩٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإكليل ال�شيب الذهبي للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة اإكليل ال�سيب الذهبي 
عـــن   ،١٠٧٥٥٦٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للمقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

مكتب اأ�ش�اء الباطنة لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مغ�شلة مزون - ت�شامنية
يعلـن مكتــب اأ�س�اء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة مغ�سلـــــة مــزون - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٣٢٩٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

عمار بن عامر بن حمد ال�شليماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شناعات العربية لتقنية الطاقة �ش.م.م
العربية  ال�سناعات  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سليماين  حمد  بن  عامر  بن  عمار  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم ١١٦١٧٩٦،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  الطاقة �ش.م.م، وامل�سجلـة  لتقنية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

�شعيد بن حماد بن حمد القطيطي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شعيد بن حماد بن حمد القطيطي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن �سعيد بن حماد بن حمد القطيطي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة �سعيد بن حماد بن حمد 
القطيطي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١٠٣٦٢٩٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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عمر بن را�شد بن �شعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دلتا لال�شتثمار �ش.م.م
يعلـن عمر بن را�سد بن �سعيد املعمري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة دلتا لال�ستثمار �ش.م.م، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١١٣٠٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تادر�ش العاملية �ش.م.م

يعلـن عمر بن را�سد بن �سعيد املعمري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة تـــــادر�ش العامليـــة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٦٢١٢٥،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تادر�ش لل�شحن والنقل واملعدات �ش.م.م

يعلـن عمر بن را�سد بن �سعيد املعمري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة تـــــادر�ش لل�سحن والنقل 
الـتجــاري بالرقـــم ٣٢٤٧٧٦٧، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  واملعدات �ش.م.م، وامل�سجلـة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي 

عبداللـه بن �شبيح بن نا�شر النبهاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبري اخل��ش �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سبيح بن نا�سر النبهاين ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة عبري اخل��ش �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٦٩٦٠٥٠،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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حممد بن خلفان بن عبداللـه الت�بي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شيلة العربية للتجارة العامة �ش.م.م
يعلـن حممد بن خلفان بن عبداللـه الت�بي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة امل�سيلة العربية للتجارة 
انتهاء  عـــن   ،١٢٦٠٠٢٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العامة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

�شامي بن �شعيد بن حممد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ل�ؤل�ؤة طروادة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن �سامي بن �سعيد بن حممد ال�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ل�ؤل�ؤة طروادة للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١١٢٧١٣٧،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

حفيظ بن �شامل بن اأحمد اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفاف ال�شرق للتجارة �ش.م.م
يعلـن حفيظ بن �سامل بن اأحمد اآل اإبراهيم ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة �سفاف ال�سرق للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٢١٨٤٤٢٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن را�شد بن حارب الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة عبداللـه بن را�شد بن حارب الغيثي وولده للتجارة - ت��شية

يعلـن عبداللـه بن را�سد بن حارب الغيثي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة عبداللـه بن را�سد بن حارب 
الغيثي وولده للتجارة - ت��سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٨٠٦٥٦٩١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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اإبراهيم بن اأحمد بن علي البل��شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة م�ارد فلج القبائل الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن اإبراهيم بن اأحمد بن علي البل��سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�ارد فلج القبائل الذهبية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٧٢١٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونق الفلج املميزة للتجارة �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن اأحمد بن علي البل��سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة رونق الفلج املميزة للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٥٦٤٥٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن م�شلم بن را�شد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�هرة االأحمر للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن را�سد البادي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ج�هرة االأحمر للمقاوالت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٠٥٢٩٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

�شالح بن �شعيد بن �شالح الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح االأحالم للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سالح بن �سعيد بن �سالح الكعبي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة �سروح االأحالم للتجارة �ش.م.م، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٠٩٤٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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مكتب املره�بي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�حدة لالأعمال اخل�شبية �ش.م.م
يعلـن مكتب املره�بي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة امل�حدة 
لالأعمال اخل�سبية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٦٦٢٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احتاد االأخ�ة الذهبي الدولية �ش.م.م

يعلـن مكتب املره�بي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة احتاد 
 ،١٢٢١٩٥٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الدولية  الذهبي  االأخ�ة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

مكتب ديل�يت اآند ت��ش )ال�شرق االأو�شط( و�شركاه - حما�شب�ن قان�ني�ن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ك�ال�ش ال�شرق االأو�شط �ش.م.م
يعلـن مكتب ديل�يت اآند ت��ش )ال�سرق االأو�سط( و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن - ب�سفـتــه امل�سفي 
ل�سركـة ك�ال�ش ال�سرق االأو�سط �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٣٥٥٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

مكتب طالل اأب� غزالة و�شركاه - حما�شب�ن قان�ني�ن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإمارات للزي�ت )م�شقط( �ش.م.م
يعلـن مكتب طالل اأب� غزالة و�سركاه - حما�سب�ن قان�ني�ن - ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة االإمارات 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٢٣٦٧، عـــن  للزي�ت )م�سقط( �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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ي��شف بن علي بن �شيف ال�هيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ك�خ اخلفايف �ش.م.م
يعلـن ي��سف بن علي بن �سيف ال�هيبي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ك�خ اخلفايف �ش.م.م، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٨١٢٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

علي بن �شامل بن م�شع�د النزواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجل�هرة الالمعة للتجارة - ت�شامنية
الالمعة  اجل�هرة  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  النزواين  م�سع�د  بن  �سامل  بن  علي  يعلـن 
عـــن   ،٨٠٦٥١٩٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

عا�شم بن عبدالن�ر بن حممد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالئع �شحار ال�شاملة للتجارة - ت��شية
�سحار  طالئع  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الفار�سي  حممد  بن  عبدالن�ر  بن  عا�سم  يعلـن 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٣٧٩٥،  ال�ساملة للتجارة - ت��سية، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن �شعيد بن علي العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة مرمي بنت حمدان بن حم�د االإ�شماعيلي و�شركائها - ت�شامنية

يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن علي العمراين ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة مرمي بنت حمدان بن 
حم�د االإ�سماعيلي و�سركائها - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٣٠٥٧٩٠٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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مكتب املره�بي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�حدة الأعمال االأ�شباغ �ش.م.م

يعلـن مكتب املره�بي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة امل�حدة 

اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٢١٢٣، عـــن انتهاء  الأعمال االأ�سباغ �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شخر اخلليج للمرابط �ش.م.م

يعلـن مكتب املره�بي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة �سخر 

اخلليج للمرابط �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٩١٦٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغروب املتحدة - ت�شامنية

يعلـن مكتب املره�بي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة الغروب 

املتحدة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٢٨١٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي
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حممد بن �شعيد بن مبارك الغيثي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة م�شاريع واحة �شمال ال�ش�دان لتنظيف املباين �ش.م.م

�سمال  واحة  م�ساريع  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الغيثي  مبارك  بن  �سعيد  بن  حممد  يعلـن 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املباين  لتنظيف  ال�س�دان 

١١١٤٢٥٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روا�شي ال�ش�يق احلديثة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة روا�سي ال�س�يق احلديثة - 

ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٤٨٤٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي اخل�شراوين للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن �سعيد بن مبارك الغيثي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة وادي اخل�سراوين للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤١٧٧٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.

امل�شفــي
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اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شاحل اخل�شراوين ال�طنية للتجارة - ت�شامنية

اخل�سراوين  �ساحل  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الغيثي  مبارك  بن  �سعيد  بن  حممد  يعلـن 

ال�طنية للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٨٠٢٧، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.

امل�شفــي

اأحمد بن حممد بن اأحمد البل��شي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطيف اجلمركي �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن حممد بن اأحمد البل��سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة الطيف اجلمركي �ش.م.م، 

الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٨٨٧٧٧،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عهد جمان الذهبي �ش.م.م

الذهبي  جمان  عهد  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـتــه  البل��سي  اأحمد  بن  حممد  بن  اأحمد  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٨٧٦٩٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القان�نـي لل�سركة.

امل�شفــي
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