
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٧٥(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بتقريــر �سفة �ملنفعـة �لعامة مل�سروع �إن�سـاء �ســد  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــــم ٢٠٢٣/٢ 

فـــي و�دي  �لفـي�سانـــات  �حلمايـــة مـــن خماطــــر 

عدونب )اأ ١ب( فـي واليـة �ساللة فـي حمافظة 

ظفار.

�إن�ســـاء  مل�ســروع  �لعامــة  �ملنفعــــة  �ســفــة  بتقريــــر  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــــم ٢٠٢٣/٣ 

�سـد �حلمايـة مـن خماطـر �لفـي�سانات فـي و�دي 

�ساللــــــة  ملينــــــاء  �جلـانبيــــة  و�حلمايـــــــة  �أنعـــــار 

فـي حمافظــة ظفــار.

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة
            وزارة ال�سحــــة

�سادر فـي ٢٠٢٣/١/٤ با�ستبد�ل جدول �الأمر��ض  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم ٢٠٢٣/٥ 

�ملعدية �مللحـق بقانـون مكافحـة �الأمـر��ض �ملعديـة.

رقم 
ال�سفحة

�الأحــد ١٥ جمادى �الآخرة ١٤٤٤هـ                                                �ملو�فـق ٨ ينـــــــــــايــــــر ٢٠٢٣م
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
                                                وزارة األأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــة

ملخـ�ض �لنظام �الأ�سا�سي ملوؤ�س�سة �ل�سيخ هالل بن علي �خلليلي �لوقفـية �خلا�سة.

ملخ�ض �لنظام �الأ�سا�سي ملوؤ�س�سة نزوى �لـوقـفـية �خلريية �لعامة.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار

�إعالن ب�ساأن طلبات بـر�ء�ت �الخرت�ع �ملقبولة.

�الإعالنات �خلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل �لعالمــات �لتجاريـــة.

�إعالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع.

�إعالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بانتقال ملكيتها.

��ستـــــــــــــدر�ك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملتقدمة لالأعمال �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إجادة للم�سروعات �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سل �لعرب �ل�ساملة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملها لتدقيق �حل�سابات �ض.�ض.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعامر�ت �حلديثة لالإن�ساء�ت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رو�ئع �ملدينة �لذهبية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لكيذ� �ملميزة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ينابيع �خلو�ض �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق جمز �ملميزة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ملتقى �لر�سالة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعــالن عن بــدء �أعمال �لت�سفـيــة ل�سركــــة ر��سد بن حمود �لبادي و�سريكه للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنم �خلليج �لذهبي للتجارة - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضيح الراحة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو �ضهد نا�ضر اخلوالدي للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ت�ضكيل للجهزة اإلإلكرتونية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املوؤ�ضر للتطوير التجاري �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بهجة �ضليم للتجارة واملقاوإلت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طريق م�ضقط ال�ضاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضهاب ال�ضحراء للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حمد بن عامر احلجري و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأموال املدينة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز املدينة املايل �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املدينة العربية احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ب�ضاتني وواحات النيد للتجارة واملقاوإلت - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع ال�ضيباين املتميزة للمقاوإلت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الت�ضييد الدولية لال�ضتثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ابن اآدم الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اللواء الوطنية احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ن�ضيم العجف للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الربيج للخدمات والتجارة واملقاوإلت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضذى املجد املميزة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة برج �ضداب للتجارة واملقاوإلت - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حممد بن اأحمد الوح�ضي للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع التلول الوطنية للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النخلة للتطوير واإل�ضتثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة معرب اخلليج العربي للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلرين لالإن�ضاء والتعمري �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأرياف م�ضقط احلديثة �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ر �سحار �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة�إ�سر�قة �لريف �لعربي �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة معامل �سناو �لوطنية �ض.م.م.

�إعـــالن عن بـــدء �أعمـــال �لت�سفـيــــة ل�سركـــــة �أرياف جمز للخدمات �ملميزة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ب�ساتني �لربميي �خل�سر�ء للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ندى �ل�سنفرية و�سريكها للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لقو�ض �لنادر لالإن�ساء�ت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سباأ �لكربى �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ر��سد بن خمي�ض بن علي �لعي�سائي وولده 

للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة هديل �لبالبل للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ب�ساتني �لظفرية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

للتجارة  �لها�سمي  و�سعيد  �لها�سمي  ر��سد  ل�سركة  �لت�سفـية  �أعمال  بدء  عن  �إعالن 

و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ليافعي �ملتميزة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ليافعي �لعاملية لل�سيانة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عني زمزم �ملتكاملة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركةمطاحن م�سقط �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق �لنباء للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سقور فن�ض �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لر�جحي �لذهبية - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جلوهرة �لذهبية للتجارة - تو�سية.

 - �لتجارية  لالأعمال  �حلديثة  �للوؤلوؤة  ل�سركة  �لت�سفـية  �أعمال  بدء  عن  �إعالن 

ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة دهقاين و�سركاهم للتجارة �ض.م.م.
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رقم 
ال�سفحة

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرب�جيل �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملتحدة للمو�رد �لفنية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لطريق �لدويل لال�ستثمار�ت �لعقارية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعنرب �ملا�سي للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لوطنية لبيع �لوقود - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفار�ض �لذهبي �ل�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة غيث �ل�سرق للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تاج �لرمي للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لف�سية للخدمات �ل�ساملة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملندو�ض �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سو�ري حم�سة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ء �لو��سل �ملنرية للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لدرة �لف�سية �حلديثة للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سنابل �لذهبية �لعالية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركةمنتجع نو�ض �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بيت �ل�سدف �لر�قي �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعيد بن عامر بن خمي�ض �ل�سناين و�سريكه 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إكليل �لغار للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأندل�ض �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعاملية خلدمات �لتكنلوجيا و�لتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سهب �سحار �لذهبية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �حليل �لذهبية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سر�يا �سحار للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نور�ض جمي�ض للتجارة - ت�سامنية.
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٢٨6

٢٨٧

٢٨٧

٢٨٨

٢٨٨

٢٨9

٢٨9

٢9٠

٢9٠

٢9١

٢9١

٢9٢

٢9٢

٢9٣

٢9٣

٢9٤

٢9٤

٢9٥

٢9٥

٢96

٢96

٢9٧

٢9٧



�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ��ست�ساريون بال حدود �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عوتب لالإن�ساء�ت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لقمة لت�سحيح �خل�سائر و�مل�سح �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حلول �سحب �الأف�سلية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عيون �لطوي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبحر�ين للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ثرو�ت م�سقط �لتجارية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سجان �ل�سيب �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأ�سرج وور�د �لدولية للتجارة و�ال�ستثمار �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لهدير �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عبد�للـه بن �سامل وخلفان بن �سلطان �لر�سيدي 

للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سلطان بن �سعيد �لر�سيدي و�سريكه 

للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ج�سر �لدولية لالأعمال �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ستل �لباطنة للتنمية �لزر�عية - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ح�سن �ملتحدة �لدولية �ض.�ض.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مناظر �أ�سيلة للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عيون �لقابل للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نو�فذ للعقار�ت و�لتاأجري و�لنقل و�ال�ستري�د 

و�لت�سدير و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خط �ملر�سى �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنوب �لر�فدين للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرموز خلدمات �لنفط و�لغاز �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خطوط م�سقط للتجارة - ت�سامنية.

رقم 
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٢9٨

٢99

٢99

٣٠٠

٣٠٠

٣٠١

٣٠١

٣٠٢

٣٠٢

٣٠٣
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع د�ر �ملكارم �لذهبية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة زهور قرية بني �سبح للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو زهر�ء �ملتحدة - تو�سية. 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفنجان �لذهبي �ملميز للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سليمان بن علي بن �سليمان مزيود �ل�سحي 

للتجارة �ض.�ض.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نور�ض �ساللة �حلديثة للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو حممد �لدويكي للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أجنحة �لبحر �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ال�سرت�تيجية ملو�د �ملعادن �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ماأثر عز �حلديثة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ورثة علي بن حمد بن �سعيد �ل�ساحلي و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة معامل �سفنان �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع مر�حب �خلري �لذهبية للتجارة �ض.�ض.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مركز �لت�سميم و�لتنمية �ض.م.م. 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حلبور �لوطنية �ض.�ض.و.

)�سركــــة  و�لت�سديـــر  لال�ستيــــر�د  �ملقامــــة  ل�سركة  �لت�سفـية  �أعمال  بدء  عن  �إعالن 

منطقة حرة( �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بيت �لدقم للمقاوالت و�لتطوير �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سر�ج �ملدينة �لذهبية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سامل بن جمعة بن هديب �ل�سيابي و�سركاه - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملغ�سر �لوطنية للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق للهند�سة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق �ملدرة �حلديثة �ض.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�نة �ل�سرق �لع�سرية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إعمار م�سقط �ل�ساملة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �أر�ض �لقرم للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أر�ض �خلابورة �خل�سر�ء للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق �ل�سرقية لل�سناعة و�خلدمات �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سوق �خلليجية �ملتحدة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لكلباين و�ملقبايل �لتجارية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرونق �حلديثة لالأعمال �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلط �الأنيق �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأدلة �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حميط مغ�سر للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سامل بن خلفان بن حممد بن نا�سر �ل�سعدي 

و�سريكته للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كنوز  �سنا�ض للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعهد �حلديثة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جبل �لعقيق للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرو�فد �ل�ساخمة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ديار �الأن�سب للم�ساريع �ملتكاملة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لوكالء �ملتميزون للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مركز �الأثاث �لفاخر - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو �سهاب �لهاليل للتجارة و�سريكته �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ورثة يو�سف جنجز�ر للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مركز �لذكية لالت�ساالت �حلديثة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جلد�ر �المع �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة در �خلري للمقاوالت �ض.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة فن �خلياطة �لوطنية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تر�ب �ل�سيب للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو فاطمة للم�ساريع �ملتحدة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سيدلية �لنور - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعاع �الأ�سدقاء �ض.�ض.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عبد�للـه بن نا�سر بن �سعيد �لبلو�سي و�سريكه 

للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نعائم �ل�سرق �حلديثة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مر��سي للتجارة �لعامة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �مل�سافر للبناء و�لت�سييد - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سفوح �ل�سيب �لوطنية للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كنز �الأخوة للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة يتي �لعاملية لال�ستثمار �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنوم �الأفق �ملتحدة �ض.�ض.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سار لتنمية �ملو�هب �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عبري �لو��سل للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفريد لل�سقاالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملنايف �ملتحدة للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحر�ء �لظفرية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لغفيلي �جلديدة للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أعمدة �لبناء �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لريان �لفنية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بن هول للتعدين �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ملح �لب�سر للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مفيد �ل�سامل لالأعالف �حليو�نية - ت�سامنية.
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سمو�ض �ملجد �ل�ساملة للتجارة و�لنقل - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمز �التقان للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مملكة �الإبد�ع �لذهبي �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لف�سول �خلم�سة للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قمر �لكون للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�ر �الأفو�ج �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لف�ساء �ملتميز للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة منارة �خلليج �ملتحدة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الحتاد �لعربية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رباب �ل�سرق للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رو�ئع �لباطنة �لوطنية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع عقبة �لور�ض �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو مرو�ن �حلجري - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لق�سر �ملعمور �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنخبة �الأوىل للم�ساريع �حلديثة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ر��سد بن �سعيد بن علي �ل�سام�سي و�أوالده 

للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لغربية للهند�سة و�لتعمري �ض.م.م.

للتجارة  �ل�سرقية  �سمال  حمافظة  رمال  ل�سركة  �لت�سفـية  �أعمال  بدء  عن  �إعالن 

و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ملوؤ�س�سة �لبو�دي �لتجارية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال �سو�طئ م�سرية للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لر��سدي و�سريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعافية �لدولية للحلول �لطبية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رو�زن لالإن�ساء�ت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سارية �لدولية �ض.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لباحث �لر�ئدة لالأعمال �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مذنب هايل للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حلنني للخدمات �لزر�عية - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ح�سان �لبحر �لذهبي �ض.م.م. 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عامر وبدر �أبناء �سيف بن حممد �لبارحي 

للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �ل�سرحات للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أثاث بيت �ل�سعادة �ض.م.م.

للتطوير  �لدوحة �حلديثة  �لت�سفـيةل�سركة م�ساريع �سروح  �أعمال  �إعالن عن بدء 

و�الإعمار - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلدمات �ملالحية �ملتحدة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تنني لوى �لع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عبد�للـه بن ر��سد بن مبارك �ملخمري وولده 

للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أطياف �ل�سروق �ملتحدة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع عطايا �جلنوب - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نهر �جلنوب �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حللول �لب�سيطة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سفوة م�سرية للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حمود �لوهيبي و�أحمد �جلديلي للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سما �ل�سالم �حلديثة للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جتاه �لنجوم �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سالالت �سحم �حلديثة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أم �سيح �لدولية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الإلهام �ملتحدة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

رقم 
ال�سفحة

رقم 
ال�سفحة
٣٥6

٣٥6

٣٥٧

٣٥٧

٣٥٨

٣٥٨

٣٥9

٣٥9

٣6٠

٣6٠

٣6١

٣6١

٣6٢

٣6٢

٣6٣

٣6٣

٣6٤

٣6٤

٣6٥

٣6٥

٣66

٣66



�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لو�سيف للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �للوج�ستية �لدولية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �مل�سمار �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتنمية �مل�ستد�مة �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سقط لل�سقاالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سفوة �لعذيبة �ض.م.م. 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج ��سطنبول �لتجارية - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنوم �حلمرية �لرب�قة للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سو�هد �ل�سويق للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعاع �لبطحاء للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سالك �ل�ساملة للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أحجار �ل�سرقية �حلديثة �ض.�ض.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تر�ب �أتني للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية. 

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملحفوظي للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سكوك �حلديثة �ض.م.ع.م

 �إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعود �لدولية للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سادر�ت هرمز �لتجارية �ض.�ض.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إجناز لالأعمال و�مل�ساريع �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سحر�ء خلدمات �لنفط و�لغاز �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ليزيدي للعقار�ت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية  ل�سركة �سامل بن م�سعود بن مبارك �ل�ساحلي و�أوالده 

للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملا�ض �ملتاألق لالأعمال �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية  ل�سركة �أنو�ر �لديل �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ج�سور �ل�سيب �حلديثة للتجارة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكويلي للخدمات �ش.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املواثيق احلديثة للخدمات العامة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأزهار اجلزيرة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شرار امل�شنعة احلديثة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الزعامة اخلليجية للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية  ل�شركة حمد و�شامل اأبناء عامر بن را�شد احلب�شي 

للتجارة - ت�شامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الورقة اخل�شراء احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغ�شون املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الن�شل الف�شي - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآدم وايل و�شركاوؤه للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللواء الوطنية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قلب االأ�شد الوطنية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد لال�شتثمار والتطوير �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شليماين للم�شاريع الالمعة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جرن يافور التجارية - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريف �شمحان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوط الطويلة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط �شماء اخلالدية املتحدة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روافد الباطنة للتجارة واخلدمات �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول دوت للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهم احلجرية للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتجر االفرتا�شي �ش.�ش.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التني الدويل الفنون �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأر�ش للحلول والتنمية الهند�شية �ش.م.م.
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�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لزعيم لالأزياء و�ملو�سة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ح�سن �سحار للم�ساريع �حلديثة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �بن �سامل �لكثريي للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لطاوؤو�ض �لف�سي للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سليل �ملجد �ملتحدة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �بن �حلز�مي للتجارة �ض.�ض.و.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة معر�ض �لعرميي لبيع �ل�سيار�ت �جلديدة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة درة ظفار للعقار�ت �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتفا�سل للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ملثايل �لع�سرية للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أجو�ء �جلنوب �حلديث للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قو�فل �لظاهرة �ملتحدة - ت�سامنية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سقط �لوطنية لالإن�ساء�ت �حلديثة �ض.م.م. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو رزين للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مرتفعات مناظر �خلوير �حلديثة �ض.م.م. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعاع �أدم - ت�سامنية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �مل�سنعة �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - 

ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مناظر �سحم �ملميزة للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قي�ض بن عبد�لعزيز بن جعفر �للو�تي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�حة �إبر�ء �حلديثة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة برج �مل�ساهري للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أعايل �لبحار �ل�سبعة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو مرو�ن �ملقبايل للتجارة - تو�سية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال للخدمات �ملتكاملة �ض.م.م.
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٣9٤

٣9٤



�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعاع �لدوحة للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عبد�للـه �ل�سعدي و�أوالده للتجارة - تو�سية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سقور و�دي �حللتي للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آفاق ود�م �ل�ساملة للمقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مر�ق �لدولية �ض.م.م. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنمط �ملتميز �لدولية �ض.م.م. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ورثة �سعيد بن �سويد بن جمعة �لوهيبي 

للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة برج �لعرب لتاأجري �ملعد�ت و�لنقل �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أرك �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لق�سوى �لعاملية �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أملا�سة �خلليج لالأحجار �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مركز �لتقنية �الأوىل خلدمات �ل�سيار�ت �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جد�د و�ل�سحري للنقل و�خلدمات �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملر�حل �لوطنية للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلليج للمقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سعاع �لنجم �ل�ساطع �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو �سعيد �الأغربي للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حمور للت�سميم �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إعمار للبناء و�ملقاوالت �ض.م.م. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لع�سا �لعاملية - ت�سامنية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لت�سميم �ملثايل �ض.�ض.و.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو علي �للو�تي �لع�سرية �ض.م.م.

رقم 
ال�سفحة

رقم 
ال�سفحة
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٣9٧

٣9٧
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٣99
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�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سقر لوكاالت �ل�سفر و�ل�سياحة �ض.م.م.

�لزر�عـــــي  لالإنتــــــاج  �خل�ســــر  �لرو�بـــــي  ل�سركــة  �لت�سفـية  �أعمال  �نتهاء  عن  �إعالن 

و�حليو�نــي �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأهر�م لل�سناعات �لكرتونية �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفي خلدمات �لو�ساطة �لتجارية و�لعقارية �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خليفة بن خمي�ض �لهند��سي و�سريكته للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سفوح �حليل للتجارة - تو�سية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مرتفعات �ملعمورة �جلديدة للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كنوز خري�ت �لبحار - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الإبد�ع لبيـــع وتاأجيــــر م�ستلزمــــات �أفــــر�ح 

�ل�سباب �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة فري�ست الأمن �ملعلومات �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة فجر �سند�ن �ض.�ض.و.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ت�سنيم �ل�ساملة للتجارة �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة زو�يا �سحم للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنائن �لف�سول للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملز�يا �لع�سرية للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سي �إن �أي �لعاملية - عمان �ض.م.م.

رقم 
ال�سفحة
٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٤٠١

٤٠١

٤٠١

٤٠١

٤٠٢

٤٠٢

٤٠٢

٤٠٢

٤٠٣

٤٠٣

٤٠٣

٤٠٣



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2023/2

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإن�ساء �سد احلماية من خماطر 

الفـي�سانات فـي وادي عدونب )اأ 1ب( فـي والية �ساللة فـي حمافظة ظفار

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

اإن�ساء �سد احلماية من خماطر الفـي�سانات فـي وادي عدونب )اأ 1ب( فـي  يعتبـر م�سروع 
األإجمايل  التخطيطي  والر�سم  املذكرة  فـي  املحدد   - ظفار  حمافظة  فـي  �ساللة  وألية 

املرفقني - من م�سروعات املنفعة العامة.
املــادة الثانيـــة

الالزمة  واألأرا�سي  العقارات  على  املبا�سر  التنفـيذ  بطريق  األ�ستيالء  املخت�سة  للجهات 
العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  من�ساآت طبقا ألأحكام  عليها من  وما  املذكور  للم�سروع 

امل�سار اإليه.
املــادة الثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: ٨ من جمادى االآخـرة �سنـة 1٤٤٤هـ
املـوافــــق: 1 من ينــــايــــــــــــــــــــر �سنــة 2023م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

مذكــــرة

ب�ساأن تقرير �سفة �ملنفعة �لعامة مل�سروع �إن�ساء �سد للحماية من خماطر 
�لفـي�سانات على و�دي عدونب )�أ 1ب( فـي والية �ساللة فـي حمافظة ظفار

قامت هذه الوزارة باتخاذ اإلإجراءات الالزمة لتنفيذ امل�صروع بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة، 

ايه  �صركة  ائتالف  اإىل  2020/6/24م  بتاريخ  امل�صروع  باإ�صناد  املناق�صات  جمل�س  قام  حيث 

اأف  تي  اأن  و�صركة  بروجكت  اأك�صن  و�صركة  بورتك�س  �صركة  مع  و�صركاهم  اينجينري�س  زد 

مببلغ اإجمايل وقدره )23.903.015/352 ر.ع( )ثالثة وع�صرون مليونا وت�صعمائة وثالثة 

اآإلف وخم�صة ع�صر رياإل عمانيا وثالثمائة واثنتان وخم�صون بي�صة(، وجار مرحلة التعاقد 

النهائية وحاليا بوزارة املالية لالعتماد.

وي�صمل امل�صروع اإلأعمال اإلآتية:

- اإن�صاء �صد بطول ي�صل اإىل )386( مرتا، وارتفاع ي�صل اإىل )68( مرتا من اإلأتربة 

املدكوكة وتكوين اأ�صفلتي داخلي.

- مفي�س خر�صاين من نوع )ogee( وحو�س تهدئة من اخلر�صانة امل�صلحة.

 )radial gate( من البوابات من نوع )خمرج لت�صريف املياه، و�صيتم تزويده بعدد )2 -

.)slide gate(و

- تزويد ال�صد مبجموعة من اأجهزة املراقبة مثل اآبار قيا�س منا�صيب املياه اجلوفية.

- نقل خدمات البنية التحتية.

- اأعمال موؤقتة لتحويل جماري املياه.

ا�صت�صدار  يقت�صي  كما  اإليه،  امل�صار  امل�صروع  تنفيذ  موقع  املرفقة  اخلرائط  تو�صح  عليه 

مر�صوم �صلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة للم�صروع إلتخاذ اإجراءات نزع ملكية املن�صاآت 

ال�صادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  إلأحكام  وفقا  اأ�صحابها  وتعوي�س  واإلأرا�صي 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 78/64. 

د . �سعـــــود بن حـمــود بن �أحمـــد �حلب�ســي

وزير الرثوة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2023/3

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع اإن�ساء �سد احلماية من خماطر

 الفـي�سانات فـي وادي اأنعار واحلماية اجلـانبية مليناء �ساللة فـي حمافظة ظفار

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

يعترب م�سروع اإن�ساء �سد احلماية من خماطر الفـي�سانات فـي وادي اأنعار واحلماية اجلـانبية 
األإجمايل  التخطيطي  والر�سم  املذكرة  فـي  املحدد   - ظفار  حمافظة  فـي  �ساللة  مليناء 

املرفقني - من م�سروعات املنفعة العامة.

املــادة الثانيـــة
الالزمة  واألأرا�سي  العقارات  على  املبا�سر  التنفـيذ  بطريق  األ�ستيالء  املخت�سة  للجهات 
العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  من�ساآت طبقا ألأحكام  عليها من  وما  املذكور  للم�سروع 

امل�سار اإليه.
املــادة الثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: ٨ من جمادى األآخـرة �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ١ من ينــــايــــــــــــــــــــر �سنــة 2023م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

مذكــــرة

ب�ساأن تقرير �سفة �ملنفعة �لعامة مل�سروع �إن�ساء �سد للحماية من خماطر
 �لفـي�سانات على و�دي �أنعار و�حلماية �جلـانبية مليناء �ساللة فـي حمافظة ظفار

قامت هذه الوزارة باتخاذ اإلإجراءات الالزمة لتنفيذ امل�صروع بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة، 

حيث قام جمل�س املناق�صات باإ�صناد امل�صروع بتاريخ 2020/6/24م اإىل �صركة اإلأوىل العاملية 

للم�صروعات، مببلغ اإجمايل وقدره )22.924.940/787 ر.ع( )اثنان وع�صرون مليونا وت�صعمائة 

بي�صة(،  وثمانون  و�صبع  و�صبعمائة  رياإل عمانيا  واأربعون  وت�صعمائة  األفا  وع�صرون  واأربعة 

وجار مرحلة التعاقد النهائية وحاليا بوزارة املالية لالعتماد.

وي�صمل امل�صروع اإلأعمال اإلآتية:

- اإن�صاء �صد بطول ي�صل اإىل )1680( مرتا، وارتفاع ي�صل اإىل )20( مرتا من اإلأتربة 

املدكوكة وتكوين اأ�صفلتي داخلي.

- مفي�س خر�صاين من نوع )ogee( وحو�س تهدئة من اخلر�صانة امل�صلحة.

.)radial gate( مرتا مزود ببوابة واحدة من نوع )خمرج لت�صريف املياه بطول )78 -

- اإن�صاء جدار حماية بطول )1610( اأمتار باأق�صى ارتفاع حوايل )4( اأمتار على اجلانب 

اإلأمين من نهاية جمرى وادي عدونب حماية مليناء �صاللة. 

- تزويد ال�صد مبجموعة من اأجهزة املراقبة مثل اآبار قيا�س منا�صيب املياه اجلوفية.

- اأعمال موؤقتة لتحويل جماري املياه.

ا�صت�صدار  يقت�صي  كما  اإليه،  امل�صار  امل�صروع  تنفيذ  موقع  املرفقة  اخلرائط  تو�صح  عليه 

مر�صوم �صلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة للم�صروع إلتخاذ اإجراءات نزع ملكية املن�صاآت 

ال�صادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  إلأحكام  وفقا  اأ�صحابها  وتعوي�س  واإلأرا�صي 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 78/64. 

د . �سعـــــود بن حـمــود بن �أحمـــد �حلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�صمكية وموارد املياه 
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

 وزارة ال�صحة

قـــــرار وزاري 

رقـــــم ٥/2023

با�صتبدال جدول األأمرا�ض املعدية 

امللحـق بقانـون مكافحـة األأمـرا�ض املعديـة

ا�ستنادا اإىل قانون مكافحة األأمرا�ض املعدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٢/٧٣،

واإىل القرار الوزاري رقم ٢01٣/1٢٧ با�ستبدال جدول األأمرا�ض املعدية امللحق بقانون مكافحة 

األأمرا�ض املعدية، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

ي�ستبــدل بجــدول األأمــرا�ض املعديــة امللحق بقانون مكافحة األأمرا�ض املعدية امل�سار اإليه، 

اجلدول املرفق.

املــادة الثانيــــة

يلغـى القــرار الـــوزاري رقـــم ٢01٣/1٢٧ امل�ســار اإليــه، كمــا يلغــى كــل ما يخالـف هـذا القـرار، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي: ١١ من جمادى األآخرة ١٤٤٤هـ 

املوافــــق:  ٤  من ينايــــــــــــــــــــــــر 2023م

د. هالل بن علي بن هالل ال�صبتي
وزيــــــر ال�سحــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

الق�صــم األأول  )األأمرا�ض واملتالزمات(

الكولريا 1

الطاعون ٢

احلمى ال�سفراء ٣

(Noval Influenza) األإنفلونزا الوبائية ٤

احلمى املخية ال�سوكية ٥

التهاب ال�سحايا بامل�ستدميية النزلية من نوع )ب( ٦

املكورات الرئوية  ٧

ال�سعار ٨

املالريا ٩

ال�سل )جميع األأنواع( 10

كوفـيد - 1٩  11

جدري القردة  1٢

ال�سلل الرخوي احلاد 1٣

احلمى والطفح 1٤

احل�سبة األأملانية اخللقية 1٥

األلتهاب التنف�سي احلاد الوخيم )�سار�ض( 1٦

احلميات النزفـية 1٧

الت�سممات الغذائية ذات امل�سبب املعدي 1٨

متالزمة ال�سرق األأو�سط التنف�سية   1٩

احلاألت التي تهدد ال�سحة العامة وفقا لت�سنيف منظمة ال�سحة العاملية ٢0

جــدول األأمــرا�ض املعديــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

الق�صــم الثانــي )األأمرا�ض واملتالزمات(
احلمى التيفـية 1

البور�سيال )احلمى املالطية( ٢

ال�سعال الديكي ٣

التيتانو�ض ٤

األلتهاب الكبدي )اأ( ٥

األلتهاب الكبدي )ب( ٦

األلتهاب الكبدي )ج( ٧

األلتهاب الكبدي )د( بني حاألت األلتهاب الكبدي البائي ٨

األلتهاب الكبدي )هـ( ٩

اللي�سمانيا احل�سوية واجللدية 10

البلهار�سيا 11

الرتاخوما النوع الن�سط 1٢

متالزمة التهاب الدماغ احلاد 1٣

متالزمة التهاب ال�سحايا األأخرى 1٤

متالزمة نق�ض املناعة املكت�سب  1٥

اجلذام 1٦

الق�صــم الثالـــث
األإنفلونزا واألأمرا�ض �سبيهة األإنفلونزا   1

النكاف ٢

اجلديري/ جدري املاء ٣

اخلناق  ٤

األلتهابات الرئوية احلادة ملن دون �سن )٥( اخلام�سة من العمر ٥

األإ�سهاألت احلادة ملن دون �سن )٥(  اخلام�سة من العمر ٦

األأمرا�ض املعدية النا�سئة  ٧

      تابع: جدول األأمرا�ض املعدية
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

وزارة األأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملخـــــ�ص 

النظـــام األأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة ال�شيخ هالل بن علي اخلليلي ال�قفـية اخلا�شة 

ا�ستنادا اإىل قانـون األأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانـون األأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة ال�سيخ هالل بن علي اخلليلي الوقفـية اخلا�سة " على 

النحو األآتــــي:

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة ال�سيخ هالل بن علي اخلليلي الوقفـية اخلا�سة ".
رقــــــم القيــــــد: "48".

األأهــــداف:
القراآن    1 وملدار�ص  وللم�ساجد  األإن�سانية  للحاألت  وامل�ساعدة  الدعم  اأنواع  كافة  تقدمي 

الكرمي ولطلبة العلم واملنافع العامة مبا فـي ذلك البناء اجلديد وال�سيانة واإعادة البناء.

تاأهيل    2 على  والعمل  خا�سة  ب�سفة  واألأقربني  عامة  ب�سفة  واألأرامل  األأيتام  م�ساعدة 

بع�ص احلاألت من هذه الفئة وفق األعتمادات املالية املتوافرة.

األإ�سهام فـي بناء م�ساكن لالأيتام واملحتاجني اأو اأي اأعمال تخ�ص هذه الفئة.   3

حتمل نفقات عالج املر�سى.   4

األإنفاق فـي كافة اأوجه الرب واخلري واألإ�سهام فـي حتقيق التكافل األجتماعي مبا يعود    5

بالنفع على املجتمع فـي اإطار القوانني واألأنظمة ال�سارية واملعمول بها فـي �سلطنة عمان.

األإ�سهام فـي األأن�سطة الثقافـية والعلمية والدينية مبا يتوافق مع اأهداف املوؤ�س�سة.   6

التثمري الوقفـي فـي املجاألت العقارية اأو ال�سناعية اأو التجارية اأو الزراعية وغريها     

من املجاألت وفقا ل�سوابط ال�سريعة األإ�سالمية فـي الوقف وتثمريه وتاأجريه.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:

يتكـون جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة من )5( خم�سة اإىل ) ( �سبعة اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث 

�سنوات ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:

- األأموال املخ�س�سة من الواقف اأو املوؤ�س�ص.

- التربعات والهبات والو�سايا التي يقبلها املجل�ص.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

ملخـــــ�ص 
النظـــام األأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة نزوى الـ�قـفـية اخلريية العامة

ا�ستنادا اإلى قانـون األأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون األأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة نزوى الـوقـفـية اخلريية العامة" على النحو األآتــــي:
ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة نزوى الـوقـفـية اخلريية العامة".

رقــــــم القيــــــد: "49".

األأهــــداف:
اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية بالوألية.   1
جتديد الدور التنموي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعات الوقف.   2
اإعادة تنظيم األأموال الوقفـية القدمية بالوألية وحتديثها من خالل نظام اإدارة وا�ستثمار    3

جديد، مبا يحقق منفعة املوقوف له، بالتوافق والتن�سيق مع وكالء الوقف.
تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني بالوألية فـي املجاألت اخلريية الوقفـية املختلفة.   4
حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سـروعاته.   5
القراآن    6 ومدار�ص  وامل�ساجد  اجلوامع  لرعاية  األأوقاف  اأموال  واإن�ساء  وا�ستثمار  اإدارة 

الكرمي وخلدمة القراآن الكرمي وعلومه بالوألية.
املر�سى      كالتعليم وعالج  الرب واخلري  األأوقاف ألأعمال  اأموال  واإن�ساء  وا�ستثمار  اإدارة 

ورعاية الفقراء واملحتاجني واملت�سررين من الكـوارث.
اإدارة وا�ستثمار واإن�ساء اأموال املوؤ�س�سة الوقفـية وتطويرها واملحافظة على ا�ستدامتها    8

وتكـثري ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك األ�ستثمار فـي املجاألت العقارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعية وغريها من املجاألت وفق �سوابط ال�سريعة األإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
يتكـون جمل�ص اإدارة املوؤ�س�ســة من ) ( �سبعــــة اأع�ســاء، وتكـون مــدة عمله )3( ثـــالث �سنــوات 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
  اأموال األأوقاف القائمة بوألية نزوى التي ت�سلم للموؤ�س�سة من قبل الوزارة.

  العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.
  التربعات والهبات والو�سايا التي يقبلها املجل�ص.

  اأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات األأوقاف.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــالن

تعلـــن دائــــرة امللكيـــة الفكريــة عن طلبـات الرباءات املقبولـــة، وعــلى كــــل ذي م�صلحــة احلــق 

فـي االعتــــرا�ض اأمــــام الدائـــــرة خـــــالل )120( يومـــا مــن تاريــخ الن�صــر وذلك طبقــــا للمـــادة 

)9-5-ج( وفقــا الأحكــام قانــون حقـــوق امللكيـــــة ال�صناعيـــــة ال�صــــــادر باملر�صــــوم ال�صلطانـــي 

رقــم 2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�صم طالب الرباءة

72ا�صم املخرتع

73ا�صم املمنوح له احلق فـي امللكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

)21(OM/P/2017/000227
)22(3/8/2017
)31(PCT/US2016/017092
)32(9/2/2016
)33(US
 ا�صتدقاق حبيبي باملوجات فوق ال�صوتية.)54(

 ULTRASONIC GRAIN REFINING.
يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز ملعاجلة معدن م�صهور يت�صمن بنية احتواء معدن )57(

يت�صمن  كما  الطولــــي.  اجتاهـــه  بامتــــداد  امل�صهور  املعدن  ونقل  لتلقي  م�صهور 

اجلهاز وحدة تربيد لبنية االحتواء تت�صمن قناة تربيد لتمرير و�صط �صائل فـيهـــا، 

وم�صـــبار يعمــــل باملوجـــات فـــوق ال�صوتيـــة يتم و�صعه فـي عالقة بالن�صبة اإىل قناة 

التربيد بحيث يتم اقرتان املوجات فوق ال�صوتية من خالل الو�صط ال�صائل فـي 

قناة التربيد ومن خالل بنية احتواء املعدن امل�صهور فـي املعدن امل�صهور.

 A molten metal processing device including a molten metal containment
 structure for reception and transport of molten metal along a longitudinal
 length thereof. The device further includes a cooling unit for the containment
 structure including a cooling channel for passage of a liquid medium therein,
 and an ultrasonic probe disposed in relation to the cooling channel such that
 ultrasonic waves are coupled through the liquid medium in the cooling channel
and through the molten metal containment structure into the molten metal.

)71(HANS TECH, LLC                                                         هان�ض تيك، ال ال �صي

)72( HAN, Qingyou                                                                                هان، كينجيو

SHAO, Lu                                                                                                      صاو، لو�

XU, Claus                                                                                            صو، كلوز�

- 1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

)21(OM/P/2018/000068
)22(    22/3/2018
)31(PCT/FR2016/052480
)32(29/9/2016
)33(FR
طريقة الإنتاج مركابتانات عن طريق التحلل الهيدروجيني الأنزمي ثنائي ال�صلفـيد )54(

مب�صاعدة الهيدروجني.

 METHOD  FOR  PRODUCING  MERCAPTANS  BY  HYDROGEN-
 ASSISTED DISULFIDE ENZYME HYDROGENOLYSIS.

يتعلق االخرتاع بطريقة الإنتاج مركابتانات من ثنائي �صلفـيدات وهيدروجني من )57(

خالل التحفـيز باأنزمي، حتديدا الإنتاج ميثيل مركابتان من ثنائي ميثيل ثنائي 

�صلفـيد وهيدروجني.

 The invention relates to a method for producing mercaptans from
 disulfides and hydrogen by enzyme catalysis, and in particular for
producing methylmercaptan from dimethyl disulfide and hydrogen.

)71(ARKEMA FRANCE                                                                   اركيما فران�ض

)72(FREMY, Georges                                                                       فرميي، جورجي�ض

MASSELIN, Arnaud                                                                   ما�صيلني ، ارنود

BRASSELET, Hugo                                                                   برا�صيليت ، هوغو

- 2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

)21(OM/P/2018/000060
)22(    6/3/2018
)31(PCT/EP2016/071034
)32(7/9/2016
)33(EP
تركيبة باأ�صا�ض كربيتات اأمونيوم يوريا حم�صنة وطريقة لت�صنيعها.)54(

     IMPROVED UREA AMMONIUM SULPHATE-BASED COMPOSITION AND
METHOD FOR THE MANUFACTURE THEREOF.

يتعلـــق االختـــراع احلايل برتكيبــة باأ�صـــا�ض كربيــتات اأمونيــوم يوريا، متجان�صــة، )57(

نــوع  اأمونيوم يوريا ومثبط يوريــاز مـــن  �صلبـــة، ج�صيمية ت�صتمل على كربيتات 

تـــراي اأمـــيد فو�صفوريـــك، حيـــث يتـــم متييـــز الرتكيبــة باأ�صــا�ض كربيتات اأمونيوم 

يوريا اأي�صا باأنها تطبق واحدا اأو اأكرث من االإجراءات التالية:

اأ - ت�صتمل على 5 % بالوزن اأو اأقل، بالن�صبة للوزن االإجمايل للرتكيبة، من واحد 

لقلوي  م�صكلة  اأو  قلوية  ع�صوية  اأو  ع�صوية  غري  مركبات  من  اأكرث  اأو 

تكون قابلة للتداخل مع كربيتات اأمونيوم،

ب - يكون مثبط اليورياز من نوع تراي اأميد فو�صفوريك فـي �صورة ج�صيم �صلب،

ج - يتم و�صع م�صاد للتعجن و/ اأو طالء طارد للرطوبة على مادة كربيتات 

اأمونيوم اليوريا اجل�صيمية.

يكـــون للرتكيبــة وفقــا لالختــراع خــوا�ض حم�صنة خلف�ض فقد االأمونيا بوا�صطة 

ن�صاط يورياز فـي الرتبة وتكون منا�صبة بالتحديد ك�صماد.

يوريا،  اأمونيوم  باأ�صا�ض كربيت  تركيبة  لت�صنيع  بطريقة  اأي�صا  االخرتاع  يتعلق 

متجان�صة، �صلبة، ج�صيمية ت�صتمل على يوريا، كربيتات اأمونيوم ومثبط يورياز 

اأميد  بيوتيل( ثيو تراي   -  N - n( بالتحديد اأميد فو�صفوريك،  نوع تراي  من 

فو�صفوريك )nBTPT(، باالإ�صافة اإىل تركيبة من طاقم من اأجزاء ي�صتمل على:

اأ - واحد اأو اأكرث من مركبات غـــري ع�صويـــة قلويـــة اأو م�صكــلة لقلوي تكون 

قابلة للتداخل مع كربيتات اأمونيوم،

ب - مثبــــط اليوريـــاز مـــن نــــوع تـــــراي اأميد فو�صفوريك فـي �صورة ج�صيمية 

�صلبــــة اأو �صائلـــة، ب�صـــكل مف�صل حيث يكون مثبط اليورياز عبارة عــــن 

،)nBTPT( ثيو تراي اأميد فو�صفوريك )بيوتيل - N - n(

ج - اختياريا، واحد اأو اأكرث من مركبات م�صادة للتعجن و/ اأو طاردة للرطوبة.

- 3
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 The invention relates to a homogeneous, solid, particulate, urea ammonium
 sulphate-based composition comprising urea ammonium sulphate and
 a urease inhibitor of the type phosphoric triamide, wherein the urea
 ammonium sulphate-based composition is further characterized in that one
 or more of the following measures applies : a) it comprises 5 weight% or
 less, relative to the total weight of the composition, of one or more alkaline
 or alkaline-forming inorganic or organic compounds that is able to interact
 with ammonium sulphate; b) the urease inhibitor of the type phosphoric
 triamide is in a solid particulate form; c) an anticaking and/or moisture
 repellent coating is applied onto the urea ammonium sulphate particulate
 material. The composition according to the invention has improved
 properties for reducing ammonia loss by urease activity in the soil and is in
 particular suitable as a fertilizer. The invention further relates to a method
 for the manufacture of a homogeneous, solid, particulate urea ammonium
 sulphate-based composition comprising urea, ammonium sulphate and a
 urease inhibitor of the type phosphoric triamide, in particular N-(n-butyl)
 thiophosphoric triamide (nBTPT), as well as to a composition of kit of
 parts comprising : a) one or more alkaline or alkaline-forming inorganic
 compounds that is able to interact with ammonium sulphate; b) the urease
 inhibitor of the type phosphoric triamide in solid particulate or liquid form,
 preferably wherein the urease inhibitor is N-(n-butyl) thiophosphoric
 triamide (nBTPT); c) optionally, one or more anticaking and/or moisture
repellent compounds.

)71(GYara International ASA                                       يارا اإنرتنا�صيونال اإيه اإ�ض اإيه

)72(Filip, COLPAERT                                                                  فيليب كولباريت

                  Francois, LEDOUXz                                                                فرانو�صوا ليدو

Ruud VAN BELZEN                                                                     راد فان بيلزين
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا ألأحـكام 

قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152086

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة املجمعات التجارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة جوري م�سقط احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157043

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

منتجات التجميل، عطور، �سابون، بخور، �سامبو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخة ليلى للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157585

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأدوات مانعة ألنزألق األأحذية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات 

املتاجر  فـي  بالتجزئة  ن�سفيـــة)البيع  اأحذيــة  والبخـــور(،  الزينـــة  و�سابــون  التجميــــل 

املتخ�س�سة  املتاجر  املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة(، واقيات مالب�س)البيع بالتجزئة فـي 

للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور(، �سياألت للمالب�س)البيع 

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

والبخور(، ياقات مالب�س،)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمن�سوجات واألأقم�سة 

باأنواعها(، �ساألت)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل 

و�سابون الزينة والبخور(، مالب�س جاهزة)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور 

وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور(، �سراويل لالأطفال)البيع بالتجزئة 

الزينة والبخور(،  التجميل و�سابون  املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات  املتاجر  فـي 

ربطات عنق)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمن�سوجات واألأقم�سة باأنواعها(، 

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

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  الدراجات)البيع  لراكبي  والبخور(، مالب�س  الزينة 

للمن�سوجات واألأقم�سة باأنواعها(، مالب�س خارجية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور(، مراييل مالب�س،)البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور(، 

مالب�س ن�سائية داخلية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات 

التجميل و�سابون الزينة والبخور(، مالب�س من جلد مقلد)البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة للمن�سوجات واألأقم�سة باأنواعها(، مالب�س جلدية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور(، مالب�س للحفالت 

التنكرية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمن�سوجات واألأقم�سة باأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157621

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأكيا�س جلدية فارغة لالأدوات، اأكيا�س ت�سوق، حقائب املخيمات، 

حقائب �سفرية، حقائب للريا�سة، اأكيا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157898

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س ) معار�س ( - �س.م.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 5546، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158278

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري  املركبات،  عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري  الغط�س،  معدات  تاأجري  الت�سلية،  خدمات 

اللعب، تاأجري معدات اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإ�سارة الف�سية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158279

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع وتاأجري الف�ساتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سجايا الزرقاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158280

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلد للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158281

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير)ا�سترياد وت�سدير و�سحن وتفريغ ال�سلع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زد ام �سي لل�سحن ال�سريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158282

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ملحمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدائع التفوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158284

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مدن الت�سلية واألعاب الت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة األألعاب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158285

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فـي  ا�ست�سارات  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  ال�سناعي،  الت�سميم  الداخلي،  الديكور  ت�سميم 

خدمات  الداخلي،  الت�سميم  األأزياء،  ت�سميم  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال 

اأمن البيانات،  األ�ست�سارة فـي جمال األأمن على األإنرتنت، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال 

تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر، ت�سميم بطاقة عمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املقاوألت ال�ساملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158286

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الطويلة،  للعرق، كعوب للجوارب  ا�ستحمام، جوارب طويلة ما�سة  جوارب طويلة،اأخفاف 

برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة، قبعات اأغطية للراأ�س، جوارب وكولونات، اأحذية ذات 

�ساق طويلة، اأحذية ن�سفية، �سياألت للمالب�س، اأحذية ذات اأربطة، ياقات مالب�س، �سراويل 

�سرتات،  �ساألت،  مالب�س،  اأحزمة  مالب�س،  بران�س  كتانية،  مالب�س  �سيقة،  قبعات  حتتية، 

قبعات،  مالب�س،  األأكمام،  ق�سرية،  قم�سان  قم�سان،  للجوارب،  اأربطة  ق�سرية،  جوارب 

ربطات عنق،  اأغطية لالأذنني مالب�س،  �سراويل لالأطفال،  فرو مالب�س، مالب�س جاهزة، 

قبعات  قم�سان،  ياقات  اأو�سحة،  بنطلونات، مالب�س خارجية،  بنطلونات ق�سرية مالب�س، 

ر�سمية، تنانري، مالب�س للمواليد، مراييل مالب�س، بيجامات، ف�ساتني، �سنادل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزن املعمورة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

-46-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158287

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سر �ساذون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158289

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأنظمة احلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة العاملية لالإدارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158291

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكتب �سفريات، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغداين املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158294

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلوم مطبوخة )الربجر والدجاج املقرم�س وامل�سوي(، فطائر بطاطا مقلية)البطاطا 

املقلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفي�ست

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158295

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العناية باجلمال، الرعاية ال�سحية، امل�ساج التدليك، امل�ساعدة الطبية، التمري�س 

الطبي، زراعة ال�سعر، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ه�سام ع�سمت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158296

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الو�سافة فـي احلفالت األجتماعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سروح ال�ساروج للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158297

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدفاعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158300

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع األأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد عبا�س اإليا�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158302

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي غالم ح�سني غالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158308

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع مواد البناء واملواد ال�سحية والكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء حميد بن حممد الربا�سدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158309

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مرتبطــة  قانونيــة  خدمـــات  القانونيـــة،  الوثائـــق  اإعـــداد  خدمـــات 

فـي  القانونيـــة  امل�ســورة  الغيـــر،  ل�سالـــح  العقـــود  على  بالتفـــاو�س 

اأو  اأو تو�سية ل�سبب  األ�ستجابــة لطلبــات العطـــاءات، خدمات الدعوة القانونيــة)دعم عام 

�سيا�سة معينة(، خدمات قانونية فـي جمال الهجرة، تدقيق األمتثال القانوين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتب ح�سن بن �سعيد الو�ساحي للمحاماة واأل�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158312

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 

مطاعم  خدمات  الفنادق،  فـي  احلجز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  النزل،  خدمات 

تقدمي الوجبات اخلفيفة، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، 

اإدارة  املوؤقتة  األإقامة  اأماكن  فـي  األ�ستقبال  املوتيالت، خدمات  ال�سغرية  الفنادق  خدمات 

حاألت الو�سول واملغادرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فار�س وعو�س العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158313

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حجز النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرداء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158314

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سك اخلليج الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158316

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املركبات امل�ستعملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حممد بن �سقر الوهيبي احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158317

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سول لو�سن، لل�سعر، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، رمو�س م�ستعارة، 

م�ستح�سرات جتميل للرمو�س، ملونات لغايات الزينة، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات 

لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  جتميلية،  اأقالم  جتميل، 

ملمع اأظافر، م�ستح�سرات مكياج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معابر اجلنوب احلديثة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158318

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سحن بال�سفن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة موؤمن املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158319

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، 

حجز النزل، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات 

الفنادق ال�سغرية املوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تهامة لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158321

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قوالب طباعة)الطباعة على املج�سمات واألأكواب والزجاج واملل�سقات وعمل ال�سعارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قالع ال�سديرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158322

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الديار األأ�سيلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158323

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

هايرب ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النداء الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158325

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن بن حممد بن هيكل البلو�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158327

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احل�ساد الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158329

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع )�سدارات مالب�س داخلية، مالب�س كتانية، �ساألت، مالب�س، ياقات قابلة للفك، مالب�س 

جاهزة، �سراويل لالأطفال، بنطلونات ق�سرية مالب�س، بنطلونات، اأو�سحة، معاطف، اأثواب 

من ال�سوف مالب�س، تنانري، مالب�س للمواليد، لبا�س القدم، بيجامات، ف�ساتني، معاطف 

اأربطة  اأحذية،  الورق،  لالأطفال غري م�سنوعة من  �سدريات  ف�سفا�سة،  اأثواب  خارجية، 

خمرمة  مناديل  داخلية،  ن�سائية  مالب�س  داخلية،  مالب�س  داخلية  قم�سان  مالب�س،  راأ�س 

داخلية  مالب�س  بلوز،  ف�ساتني  �سريت،   - تي  كم  ن�سف  قم�سان  طرحات،  للرقبة،  مناديل 

كتانية، مالب�س مطرزة، اللبا�س املطاطي )ألتك�س(، اأو�سحة لتغطية الراأ�س، حماألت �سدر 

أل�سقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمائل النموذجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158332

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سواطئ الفاتنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158335

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سيناء بنت �سعيد عو�س للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158336

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة احلا�سب األآيل وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد املالكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158338

فـي الفئة 29من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواعد ال�سبيكة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158342

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل بال�سيارات، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طلب اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158345

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بال�سكك  النقل  باحلافالت،  النقل  بال�سيارات،  النقل  ال�سيارات،  تاأجري  اجلوي،  النقل 

احلديدية، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، تاأجري امل�ستودعات، النقل بوا�سطة العبارات، 

ال�سحن بال�سفن، عقود النقل البحري، تاأجري املركبات، النقل، نقل ركاب، دفع اأجرة 

النفايات،  امل�سافرين، نقل وتخزين  النقل البحري، نقل  ال�سحن فـي ميناء الو�سول، 

خدمات األنتقال، ال�سم�سرة فـي ال�سحن، ال�سم�سرة فـي النقل، خدمات النقل، نقل الر�سائل 

اأو الب�سائع، معلومات التخزين، معلومات النقل، تغليف الب�سائع، ت�سليم الر�سائل، ت�سليم 

املادي  التخزين  وتفريغها،  ال�سفن  حتميل  الربيدي،  بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  ال�سحف، 

الهدايا،  تغليف  خدمات  اللوجي�ستي،  النقل  اإلكرتونيا،  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات 

خدمات األ�ستخدام امل�سرتك لل�سيارات، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األ�سما املتحدة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158348

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سدر النور للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158349

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل اجلوي، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وكاألت حميط اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158350

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل اجلوي، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وكاألت حميط اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158351

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سوبر ماركت )جممعات ا�ستهالكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار الكرامة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158354

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيبات الداخلية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158355

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

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

مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، خدمات الطهاة ال�سخ�سية اإعداد 

اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ظفار العز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158356

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات  ال�سيافة(،  النزل)بيوت  خدمات  ال�سيافة(،  املوؤقتة)بيوت  األإقامة  اأماكن  تاأجري 

املوؤقتــة)بيوت  األإقامة  اأماكــن  حجز  ال�سيافة(،  النزل)بيوت  حجز  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن 

الو�ســول  حــاألت  اإدارة  املوؤقتــــة  األإقامـــة  اأماكـــن  فـي  األ�ستقبـــال  خدمــات  ال�سيافـــة(، 

واملغادرة،)بيوت ال�سيافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمة الدار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158358

فـي الفئة  37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العزيزي لالأداء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158359

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع ال�سيارات امل�ستعملة واحلديثة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرئي�سي لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158362

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القرية الثلجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158363

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كركم،  الغذائية،  املواد  تغليظ لطهي  عوامل  ملح،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�س  تابل،  قرفة 

بهارات، فلفل حلو، دقيق للطعام، زجنبيل تابل، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، 

توابل  بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  توابل،  �سل�سات  فلفل،  توابل،  فلفل 

�سلطة، ثوم مفروم بهار، متر هندي )توابل(، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماما زهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158364

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غرب �سحم الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158365

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الزينة  و�سابون  والعطور  التجميل  مل�ستح�سرات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

والبخورر، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات باأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات ال�سور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158366

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة األألفة للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158367

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة واجلملة للم�ستقات النفطية وغري النفطية، األ�سترياد والت�سدير ومكتب 

اإداري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معيار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158369

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الب�سرة، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول  تبيي�س  ال�سفاه، كرميات  اللوز، �سابون، طالء  زيت 

لو�سن، لل�سعر، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، رمو�س م�ستعارة، م�ستح�سرات 

كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  الزينة،  لغايات  ملونات  للرمو�س،  جتميل 

مزيالت  معطر،  ماء  الطالء،  اإزالة  م�ستح�سرات  األألوان،  اإزالة  م�ستح�سرات  جتميلية، 

تبخري عطور،  م�ستح�سرات  تنظيف،  م�ستح�سرات  مكياج،  زهور عطور،  �سعر، خال�سات 

زيوت لغايات التجميل، زيوت للعطور والروائح، م�ستح�سرات تنعيم تن�سية، م�ستح�سرات 

جتميل احلواجب، �سامبو، عطور، اأظافر م�ستعارة، م�ستح�سرات العناية باألأظافر، �سناعة 

الطبية،  األأغرا�س  لغري  بال�سم  م�سكرة،  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور، 

�سامبو جاف، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم 

ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�ساوي الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158370

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستودع اأدوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعايل البحار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158371

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناظر عفاء للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158373

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

منتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س الغروب الهادية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158374

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع وترويج املبيعات لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأنفال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158375

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، األإر�ساد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اإقراأ الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158376

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، تاأجري وقت للدعاية واألإعالن فـي و�سائل 

األإعالم، عر�س �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة، تنظيم األ�سرتاكات فـي 

خدمات األت�ساألت ل�سالح الغري، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي األأعمال، كتابة ن�سو�س 

الدعاية واألإعالن، ت�سويق، ت�سميم مواد دعائية، امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، ا�ستف�سارات 

عن األأعمال، ل�سق األإعالنات، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، خدمات وكاألت 

املعلومات التجارية، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، عر�س 

ال�سلع، األإعالن بالربيد املبا�سر، امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية اأو ال�سناعية، حتديث 

مواد الدعاية واألإعالن، توزيع العينات، خدمات اخلرباء فـي الكفاية، تاأجري مواد الدعاية 

واإعالن،  دعاية  واألإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  ن�سر  األأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  واألإعالن، 

العالقات العامة، خدمات عر�س عامة، خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن، خدمات امل�سورة 

واألأخبار عن  املعلومات  اأو دعائية،  لغايات جتارية  املعار�س  األأعمال، تنظيم  اإدارة  فـي 

األأعمال، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه اأعمال املعار�س العمانية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158377

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

اخلفيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كمال علي حممد و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158378

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم واإدارة الندوات)اإعطاء خطط عمل فـي جمال التنظيم والفعاليات منها املوؤمترات 

والندوات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهيج للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158379

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ل�سق األإعالنات، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، خدمات وكاألت املعلومات التجارية، 

اأو  التجارية  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  ال�سلع،  عر�س  واألإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 

ال�سناعية، حتديث مواد الدعاية واألإعالن، العالقات العامة، خدمات عر�س عامة، خدمات 

وكاألت الدعاية واألإعالن، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واألإعالن اأو ترويج املبيعات، تنظيم 

اأو دعائية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واألإعالن بالطلب  املعار�س لغايات جتارية 

الربيدي، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، األإعالن والدعاية املبا�سرة على 

�سبكات احلا�سوب، ت�سويق، ت�سميم مواد دعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأعمال املعار�س العمانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158387

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر، امل�ساج التدليك، العناية باأظافر 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآألء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158388

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم اأنظمة حا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سول املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158389

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنفل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158390

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة  األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  احل�سابات،  تدقيق  احل�سابات،  تقارير  اإعداد  حما�سبة، 

األأعمال،  تقييم  الكفاية،  فـي  ال�سناعية، خدمات اخلرباء  اأو  التجارية  األأعمال  اإدارة  فـي 

ا�ست�سارات تنظيم األأعمال، اأبحاث األأعمال، ا�ست�سارات األأعمال املهنية، التنبوؤات األقت�سادية، 

اإعداد ال�سرائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدكتور حممد الق�سابي للمحا�سبة والتدقيق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158391

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى )تقدمي املاأكوألت وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سماء ال�سابعة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158392

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمال اأتني الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158393

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة العطف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158395

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزاكي اجلديدة للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158396

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع باجلملة لالأجهزة املنزلية والراديو والتلفزيون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حافظ بن �سلطان بن �سامل العامري احلديثة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

-78-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158398

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو راكان للتجارة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق بيع مواد البناء واأل�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بهان�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158402

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خلف بن ظاهر بن �سالم احلو�سنى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158404

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق بيع مواد البناء باجلملة، األ�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بهان�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158405

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوازن املتحد املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158408

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الب�سرة،  تبيي�س  اأقنعة جتميلية، كرميات  ال�سفاه،  امل�ستعار، طالء  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 

ال�سعر،  لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد  لل�سعر، ملونات  م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، 

رمو�س م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�س، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، 

اإزالة ال�سعر، مكياج،  اأقالم جتميلية، كرميات �سقل، مزيالت �سعر، �سمع  مزيالت البقع، 

فازلني ألأغرا�س التجميل، مواد دهنية ألأغرا�س التجميل، زيوت ألأغرا�س الزينة، مبطالت 

جتعيد ال�سعر الدائم، اأظافر م�ستعارة، م�ستح�سرات العناية باألأظافر، م�ساحيق مكياج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عني و رم�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158409

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سورات للت�سميم واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158411

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ست�سفيات والتن�سيق الطبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املريي للتجارة واملقاوألت والنقليات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158412

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والتعليم،  للرتبية  األأكادمييات  اخلا�سة،  األحتياجات  ذوي  من  مقدمة  تعليمية  خدمات 

خدمات الرتبية والتعليم، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه، التوجيه املهني 

ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، اإر�ساد التدريب، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، خدمات 

التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز البناء الب�سري التخ�س�سي لتاأهيل األأ�سخا�س ذوي األإعاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158413

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز جتاري )بيع املواد الغذائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سروح املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158415

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات العيادات الطبية)العيادات الطبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقطة التوا�سل لال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158416

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع النظارات وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: في�سل العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158419

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لوازم ل�سنع املجوهرات، ذهب غري م�سغول اأو مطرق، جموهرات من الكهرمان األأ�سفر، 

خيوط ف�سية جموهرات، حلي �سغرية للمجوهرات، متائم جموهرات، اأ�ساور جموهرات، 

دبابي�س للزينة جموهرات، قالئد �سل�سلية جموهرات، قالئد جموهرات، خيوط من 

معادن نفي�سة جموهرات، جموهرات عاجية، جموهرات، ميداليات كبرية جموهرات، ألآلئ 

جموهرات، جموهرات مقلدة، خوامت جموهرات، م�سابك للمجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سد للذهب واملجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158420

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، خدمات ن�سخ ال�سور، طباعة على األآلة الكاتبة اأو احلا�سوب، 

األإعالن بالربيد املبا�سر، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم األ�سرتاكات فـي 

ال�سحف لالآخرين، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأعمال املعار�س العمانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158421

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األأزياء لالأغرا�س  ال�سحف لالآخرين، عرو�س  فـي  األإعالنات، تنظيم األ�سرتاكات  ل�سق 

الرتويجية تنظيم للت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأعمال املعار�س العمانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158422

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ل�سق األإعالنات، العالقات العامة، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم معار�س 

مهنية لغايات جتارية واإعالنية، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، األ�ست�سارة ب�ساأن 

ا�سرتاتيجيات األت�سال فـي جمال العالقات العامة، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأعمال املعار�س العمانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158425

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

من�سة اإلكرتونية لعر�س القوانني العمانية )تطبيق هاتف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الباحث الذكي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158426

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ارام امل�ستقبل للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158428

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤ النوخذة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158429

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنجيد األأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأخطر البلو�سي و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158430

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األ�ستك�ساف وريادة األأعمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158431

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالرحيم دويك للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159246

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال والت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز املنال ال�سياحي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160576

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، النقل مبراكب التنزه، اجلر اأو النقل، 

ال�سياحية،  النقل ألرتياد األأماكن  اأو الدفع، ت�سليم الطرود، خدمات  النقل بعربات اجلر 

تفريغ احلمولة، خدمات قطر املركبات املعطلة، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، التخزين، 

األأثاث،  نقل  ال�ساحنات،  ا�ستئجار  احلافالت،  تاأجري  املركبات،  تاأجري  امل�ستودعات،  تاأجري 

ب�سيارات األأجرة، نقل  النقل  اأو جر،  ال�سياحية، نقل ركاب، قطر  النقل، ترتيب الرحالت 

اأو  الر�سائل  نقل  النقل  األنتقال، خدمات  النفايات، خدمات  وتخزين  نقل  امل�سافرين، 

النقل  الربيدي،  بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  الر�سائل،  ت�سليم  الب�سائع،  تغليف  الب�سائع، 

اللوجي�ستي، تاأجري حافالت، تاأجري اأنظمة املالحة، تخزين األأمتعة، ترتيب خدمات نقل 

الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب األإنرتنت، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج العاملية للخدمات واأل�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159456

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل ب�سيارات األأجرة)النقل عن طريق �سيارات األأجرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سروج املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160644

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وقف لالأعمال اخلريية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وقف الدريز اخلريي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 99504

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوتيالت والفنادق، ال�سقق الفندقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلاجة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122483

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون ن�سائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نب�ض التوا�سل احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128178

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موؤ�س�سات ووكاالت الدعاية واالإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإختيار للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137651

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساحل ال�سر�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151895

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقة املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151903

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأمالح حفظ بخالف امل�ستخدمة للمواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حكم ال�سكيلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152501

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق اإلكرتوين )طلب التزويد بالغاز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغاز ال�سريع للتجارة واالأعمال �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152701

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لقمان بن �سامل بن حمود اخلزميي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153048

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات، تلميع املركبات، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املواكب احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153061

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الن�سر املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153281

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة وال�سوبر ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غ�سون �سمائل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153329

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد غذائية للحيوانات، كل�ض لعلف احليوانات، علف لتقوية احليوانات، طعام للما�سية، 

للحيوانات،  دقيق  علف،  الكتان  م�سحوق  للدواجن،  برغل  احليواين،  لال�ستهالك  غالل 

علف للحيوانات، منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب لال�ستهالك احليواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للمنتجات احليوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159709

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة واأدوات كيميائية و�سناعية ونفطية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها للخدمات والتوريدات ال�سناعية والنفطية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159926

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سحيم املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت اخلربة العربية للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160232

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيادة الراحة لالأ�سنان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160240

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاملة الرحبي لالأعمال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160243

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط الظاهرة للم�ساريع الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160246

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبد العزيز ال�سقري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160252

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ابن عبداحلكيم للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160258

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبار للمدن الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160260

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجنات فطائر اأ�سا�سها دقيق، مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد اليعقوبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160266

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سها القهوة، املطاعم،  قهوة، م�سروبات قهوة باحلليب، فطائر، �سندوي�سات، م�سروبات 

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأيام ال�سبعة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160267

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات العطور ومواد التجميل كهرمان عطر، عطور، �سناعة عطور، عنا�سر 

م�سحوق  جتميلية،  اأقنعة  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية 

طبا�سري نقي للتجميل، ملمع اأظافر، م�ستح�سرات مكياج، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات 

جتعيد ال�سعر، رمو�ض م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ض، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات 

جتميل، بخور، مكياج، م�ستح�سرات تبخري عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر الزينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160269

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املو�سم للريا�سة والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160270

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات واالأملا�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج للذهب واالأملا�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160271

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  عطرية  زيوت  مكياج،  م�ستح�سرات  جتميلية،  اأقنعة  ال�سفاه،  طالء  عطر،  كهرمان 

خ�سب االأرز، م�ستح�سرات جتميل، بخور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تبخري عطور، مواد 

دهنية الأغرا�ض التجميل، زيوت للعطور والروائح، عطور، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات 

لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل، علب اأحمر ال�سفاه، منكهات غذائية زيوت عطرية، مزيالت 

طالء االأظافر، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدقم اخلليجية املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160284

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، العناية باأظافر اليدين، خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهد ينقل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160285

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نادي ريا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخ فهاد لال�ستثمار �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160287

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاروق ن�سيب �سجاع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160288

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأحمد النعماين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160289

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينج و�سريكه العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160290

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأقم�سة واملن�سوجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبــراج البحرين الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160292

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للمواد الغذائية وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأزرق لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160293

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق باالإنرتنت ) التجارة االإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كلية اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160294

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيدليات مواد حاكة لالأ�سنان، اكونيتني، مواد ل�سق الأطقم االأ�سنان، مالغم لالأ�سنان، 

لغايات  الربد  ل�سعة  مراهم  بالربو،  للم�سابني  �ساي  ل�سقات،  طبية،  لغايات  ال�سبث  زيت 

�سيدالنية، م�ستح�سرات للبوا�سري، مطهرات، قطن مطهر، قطن معقم، اأربطة �ساغطة، 

بل�سم لغايات طبية، �سكاكر دوائية، م�ستح�سرات لعالج احلروق، قطرات عينية، �سمادات، 

اأدوية لعالج االإم�ساك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطوبى العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160296

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )البيع بالتجزئة فـي خمتلف االأن�سطة )املالب�ض والبخور والعطور ومنتجات التجميل 

املختلفة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االبت�سام لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160302

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العراب العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160308

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأظافر ال�سقة م�سنعة، ملمع اأظافر، مزيالت طالء االأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باب ال�سعادة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160310

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املركبات امل�ستعملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل الفر�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160311

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الداخلي،  الديكور  ت�سميم  ال�سناعي،  الت�سميم  ترويجية،  ملواد  البيانية  الر�سوم  ت�سميم 

خدمات  التخطيطية،  الفنون  ت�سميم  �سناعي،  ت�سميم  ت�سميم  الداخلـــي،  الت�ســـميم 

ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع االإنرتنت، ر�سم ت�ساميم وخمططات االإن�ساء، خدمات ر�سم 

اخلرائط، مراقبة اجلودة، الهند�سة، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، البحث 

العلمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلديبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160312

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املركبات، غ�سل املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار النجوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160314

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية، كهرمان عطر، خ�سب معطر، خال�سات زهور عطور، م�ستح�سرات تبخري 

عطور، زيوت عطرية من الكباد، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، عطر باديان، ماء معطر، 

معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة روائح 

عطور،  �سناعة  عطور،  والروائح،  للعطور  زيوت  الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  طيبة، 

بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لبا�ض اال�ستربق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160317

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم احلفالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سايا امل�سك للحفالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160318

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدارة الفائقة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160319

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى بيع االآي�ض كرمي، بوظة م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء 

اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  احلمراء املحالة، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

ال�سوكوالتة اأو غريها، خبز بال�سوكوالتة، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( 

قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  بانكيك،  حمالة  فطائر  باملك�سرات،  املح�سوة 

الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  بالفواكه،  كيك  تورتات  باحلليب، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، كيك مغطى بال�سكر جممد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الفـيلق الع�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160320

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معجنات، حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الفرفار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160321

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجـــري اخلـــيول،  القوارب،  تاأجري  النقل باحلافالت،  بال�سيارات،  النقل  ال�سيارات،  تاأجري 

الرحالت  ترتيب  ال�سياحـــية،  االأماكـــن  الإرتيـــاد  النقـــل  بحريـــة، خدمات  رحـــالت  تنظيـــم 

ال�سياحية، نقل ركـــاب، حجز مقاعد ال�ســـفر، نقل امل�سافرين، تاأجري غرف الغو�ض، تاأجري 

بدالت الغو�ض، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الب�سمة ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160322

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلق التميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160632

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سري الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135933

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واجل�سم،  الب�سرة  وعالج  وال�سعر،  للوجـــه  العنايـــة  توفـيـــر  ال�سحـــية،  املنتجعات  خدمـــات 

وخدمات  ال�سمع  با�ســتخدام  ال�سعـــر  اإزالة  وخدمات  التدليك  خدمات  وبديكيــر،  مانكـــري 

�سالون جتميل رجايل ون�سائي، الواردة جميعا بالفئة 44.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نب�ض اجلمال �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160711

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عمليـات احلفــر العميقة الآبار النفط اأو الغاز )�سيانـــة االآبـــار النفطـــية(، اخلدمات املت�سلة 

با�ستخراج النفط والغاز باإ�ستثناء امل�سح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال ال�سحراء للنفط والغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158433

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ساوي )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوحدة للمطاعم واملقاهي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157907

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإدارة والتوجيه والن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار االإجنازات الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157246

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عجلة العربة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154641

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األأعمال،  اإدارة  خدمات  واألإعالن،  الدعاية  وكاألت  خدمات  واألإعالن،  الدعاية  خدمات 

خدمات تقدمي امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، خدمات تقييم األأعمال، خدمات اإدارة األأعمال 

اإدارة  التجارية،  األأعمال  م�ساريع  اإدارة  الفنادق،  اأعمال  اإدارة  التنظيمية،  واأل�ست�سارات 

األأعمال التجارية )لالآخرين(، امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية اأو ال�سناعية، خدمات 

األآخرين،  مل�سلحة  التجميع،  خدمات  العامة،  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�سويق، 

ملجموعة من الب�سائع، لتمكني العمالء من روؤية و�سراء هذه الب�سائع بال�سكل املنا�سب، 

والعرو�ض  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية،  األإدارة  لالآخرين،  التاأمني  اأو  األقتناء  خدمات 

التجارية للغايات التجارية اأو األإعالنية، تاأجري امل�ساحات األإعالنية، خدمات تاأجري وقت 

الدعاية واألإعالن فـي و�سائل األت�سال، خدمات اأبحاث ال�سوق فـيما يتعلق بو�سائل األإعالم، 

خدمات األ�ستعانة مب�سادر خارجية )كونها م�ساعدة جتارية(، بيع املمتلكات باملزاد العلني، 

وخدمات التنظيف واأل�سالح، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي 

ذلك توفـري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة، فـي الفئة 35.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سارقة القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سارقة، �ض.ب: 5577، األإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/27

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154642

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للبيع  عقارية  خدمات  التجاري،  القطاع  العقارات،  اإدارة  خدمات  العقارية،  اخلدمات 

بالتجزئة للعقارات، األإدارة، وتنظيم، التاأجري والبيع التجاري، العقارات ال�سكنية والتجارية، 

بال�سقق،  يتعلق  فـيما  واملنفذة  املقدمة  واأل�ستئجار  التاأجري  خدمات  العقارية،  اخلدمات 

الفلل، املكاتب، واملنتجعات ال�سحية، املنتجعات، مالعب الغولف، املوانئ، الفنادق، العقارات 

ال�سقق  تاأجري  اإدارة  امل�ستاأجر،  اإدارة  خدمات  الت�سوق،  وقرى  الت�سوق  مراكز  ال�سناعية، 

والفـيالت، خدمات و�ساطة العقارات، خدمات حت�سيل األإيجار: خدمات تثمني العقارات، 

اإ�ستثمارية،  املوجودات، خدمات  اإدارة  املالية، خدمات  األأموال، واخلدمات  روؤو�ض  ا�ستثمار 

خدمات األ�ستثمار اجلماعي، خدمات اإدارة ال�سناديق، خدمات �سناديق األ�ستثمار، خدمات 

التحوط:  الثابت، �سناديق  الدخل  ذات  األأ�سول  ا�ستثمار  األأ�سهم، خدمات  فـي  األ�ستثمار 

خدمات �سناديق التقاعد املجمعة، خدمات �سناديق �سوق املال، خدمات األ�ستثمار متعدد 

�سندوق  خدمات  الثابت،  الدخل  �سندوق  خدمات  األأ�سهم،  �سناديق  خدمات  األأ�سول، 

التاأمني،  خدمات  اآي(،  ار  )ا�ض  اجتماعيا  امل�سوؤول  األ�ستثمار  �سناديق  خدمات  العقارات، 

اخلدمات امل�سرفـية، توفـري اخلدمات امل�سرفـية عرب األإنرتنت، خدمات التمويل العقاري: 

خدمات تقييم املمتلكات، خدمات اإدارة املمتلكات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية، خدمات 

املمتلكات، خدمات  التاأمني على  العقارية، خدمات  الو�ساطة  العقاري، خدمات  األ�ستثمار 

تطوير األأرا�سي، خدمات �سراء األأرا�سي، التثمني، اختيار وا�ستمالك العقارات للتطوير 

توفـري  واأل�سالح،  التنظيف  وخدمات  للتاأجري،  املخ�س�سة  األأرا�سي  حيازة  واأل�ستثمار، 

بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفـري  ذلك  فـي  بكافة هذه اخلدمات مبا  يتعلق  فـيما  املعلومات 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة، فـي الفئة 36.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سارقة القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سارقة، �ض.ب: 5557، األإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/27

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154643

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الهند�سة املعمارية، اإن�ساء املمتلكات، اإن�ساء املباين، املنازل وال�سقق، تطوير اأرا�سي البناء، بناء 

املالعب واملالعب الريا�سية، ا�ست�سارات ومعلومات البناء، خدمات اإدارة األإن�ساء، األإ�سراف 

والتخطيط على اأعمال البناء، خدمات اإن�ساء املباين التجارية وال�سكنية، وت�سليح، �سيانة 

و تركيب، الن�سائح، وتوفـري املعلومات املتعلقة بكل ما �سبق ذكرة، فـي الفئة 37.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سارقة القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سارقة، �ض.ب: 5557، األإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/27

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156556

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التاأمني، ال�سوؤون املالية، وال�سوؤون النقدية، وال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سرف الهالل �ض.م.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية ال�سيخ �سلطان بن خليفة اآل نهيان �سارع الكورني�ض �ض.ب: 63111, 

اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156757

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 

املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 

فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، األآألت الكاتبة 

التغليف  األأجهزة(، مواد  والتدري�ض )عدا  التوجيه  األأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماجد الفطيم العقارية �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 60811، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي و الربواين و م�ساركوهم للمحاماة و األ�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156758

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العقارات  العقارية، مكاتب  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني،  خدمات 

وال�سقق ال�سكنية، وكالء األإ�سكان، اإدارة العمارات، خدمات ت�سفـية األأعمال املالية، ا�ستثمار 

روؤو�ض األأموال، جمع التربعات اخلريية، التحليل املايل، األ�ست�سارات املالية، التقييم املايل 

)التاأمني واألأعمال امل�سرفـية والعقارات(، األإدارة املالية، األأبحاث املالية، الكفاألت املالية، 

التمويل،  خدمات  الويب،  مواقع  عرب  املالية  املعلومات  توفـري  املالية،  املعلومات  توفـري 

األ�ستثمار فـي العقارات واملباين، وكاألت العقارات، �سم�سرة العقارات، اإدارة العقارات، تقييم 

�سما�سرة  العقارات،  ا�ستئجار  واألإيجار،  ال�سراء  للعقارات، متويل  املايل  التقييم  العقارات، 

العقارات، حت�سيل األإيجارات، تاأجري املكاتب )عقارات(، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك، تاأجري 

ال�سقق، تاأجري ال�سقق ال�سكنية، تاأجري املباين، تاأجري العقارات، اإ�سدار �سندات ذات قيمة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماجد الفطيم العقارية �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 60811، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: التميمي و الربواين و م�ساركوهم للمحاماة و األ�ست�سارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157450

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املنزلية،  لالأغرا�ض  يابانية(  )فر�سات  للتنظيف  كهربائية  مكان�ض  الكهربائية،  املكان�ض 

األآألت واألأجهزة الكهربائية للتنظيف، األآألت واألأجهزة الكهربائية لتنظيف ال�سجاد بال�سامبو، 

اآألت التلميع بال�سمع الكهربائية، الغ�ساألت الكهربائية، الغ�ساألت املحمولة التي ت�ستخدم 

قوى املوجات فوق ال�سوتية، غ�ساألت ال�سحون، مطاحن ألأغرا�ض منزلية، عدا عن التي 

تدار يدويا، ال�سكاكني الكهربائية، خفاقات البي�ض الكهربائية ألأغرا�ض منزلية، معا�سر 

فاحتات  املطابخ،  أل�ستخدامات  كهربائية  جمار�ض  منزلية،  ألأغرا�ض  الكهربائية  الفاكهة 

العلب املعدنية الكهربائية، الع�سارات الكهربائية، األآألت الكهربائية أل�ستخراج الع�سري، 

اآألت ب�سر اخل�سراوات، اأدوات الطحن الكهربائية، حم�سرات األأطعمة الكهربائية، خالطات 

الطعام الكهربائية، خالطات كهربائية للطعام، اآألت تق�سري الطعام، اآألت تقطيع الطعام 

واآألت الفرم والتقطيع اإىل �سرائح، اآألت واأجهزة معاجلة الطعام وال�سراب، امل�ساعد، معدات 

األأمتعة،  حلمل  روبوتات  النقدية،  بالقطع  البيع  اآألت  )اآألت(،  ال�ساكنة  الكهرباء  اإزالة 

الروبوتات ال�سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارب كابو�سيكي كاي�سا ويتاجرون اي�سا با�سم �سارب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 تاكومي-ت�سو، �ساكاي-كو، �ساكاي �سيتي، او�ساكا 590-8522، اليابان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157453

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اللمعان  ذات  التلفزيون  ا�ستقبال  اأجهزة  ال�سائلة،  البلورية  لل�سا�سات  التلفاز  م�ستقبالت 

الكهربائي الع�سوي، اأجهزة األ�ستقبال التلفزيوين، �سا�سات العر�ض، ال�سا�سات، الروبوتات 

األآلية ذات الذكاء األ�سطناعي، روبوتات التعليم، روبوتات املراقبة ذاتية احلركة ألأغرا�ض 

على  ذكية  هواتف  األأمنية،  املراقبة  روبوتات  اأمنية،  ألأغرا�ض  املراقبة  روبوتات  اأمنية، 

�سكل روبوت، الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، اأجهزة الهاتف، قطع وملحقات الهواتف 

الذكية والهواتف النقالة واأجهزة الهاتف، احلوا�سيب اللوحية العاملة باللم�ض، احلوا�سيب 

ال�سخ�سية ال�سغرية املحمولة، اأجهزة احلا�سوب التي ميكن ارتداوؤها، امل�ساعدات ال�سخ�سية 

الرقمية، تطبيقات برجميات احلا�سوب القابلة للتنزيل، برامج احلا�سوب )برجميات قابلة 

األت�ساألت  واأجهزة  اآألت  احلا�سوب،  األعاب  برجميات  احلا�سوب،  العاب  برامج  للتنزيل(، 

بعيدة املدى، البطاريات، املراكمات، البطاريات ال�سم�سية، وحدات اخلاليا ال�سوئية، اأجهزة 

اأو مراقبة  توزيع  واأجهزة  اآألت  كهربائية،  وكوابل  اأ�سالك  ال�سوئية،  الفولتية  وجتهيزات 

الطاقة الكهربائية، اآألت واأدوات التحكم األآيل عن طريق مراقبة درجة احلرارة واحلركة 

ألأغرا�ض تكييف الهواء اأو التجميد، خمفتات ال�سوء مل�سابيح األإنارة، اأجهزة التحكم فـي 

والرطوبة  درجة احلرارة  اختبار  اأو  قيا�ض  واأدوات  اآألت  األإنارة،  مل�سابيح  الطاقة اخلا�سة 

و�سغط اجلو، اأجهزة حتكم اأوتوماتيكية وجهاز حتكم عن بعد ألأغرا�ض القيا�ض واملراقبة 

والتحكم فـي مكيفات الهواء، كامريات ألأغرا�ض املراقبة، كامريات فـيديو للمراقبة، اأجهزة 

م�سجالت  الكهربائية،  املراقبة  اأجهزة  حركة،  ح�سا�سات  واحلريق،  ال�سرقة  �سد  األإنذار 

البيانات لنقلها وتخزينها بني اأجهزة الذاكرة األإلكرتونية ب�سكل أل�سلكي اأو �سلكي، م�ستقبالت 

ال�سوت، اأجهزة اإر�سال ال�سوت اأو ال�سور، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت اأو ال�سور، اأجهزة ت�سجيل 

بيانات احلا�سوب، م�سغالت األأقرا�ض امل�سغوطة، اأجهزة املذياع، اأجهزة ت�سغيل األأ�سطوانات، 

مع  الغناء  اآألت  ال�سوت،  م�سغالت  الرقمية،  ال�سوت  م�سغالت  الدوارة،  األأقرا�ض  �سجل 

اللحن امل�سجل م�سبقا، اأجهزة حتذير مع مراقبة حركة األأطفال بوا�سطة كامريات الفـيديو 

اأو اأجهزة األ�ست�سعار، حامالت البيانات امل�سجلة م�سبقا ألأنظمة التعرف على ال�سوت، اأدوات 
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املالحة، ال�سماعات، �سماعات الراأ�ض، �سماعات األأذن، اأجهزة تكبري ال�سوت، مكربات ال�سوت 

الذكية، مكربات ال�سوت الال�سلكية للكتف، مكربات ال�سوت الال�سلكية التي تو�سع حول 

األإلكرتونية،  املكتب  حا�سبات  للحوا�سيب،  الطرفـية  األأجهزة  احلا�سوب،  اأجهزة  الرقبة، 

قوامي�ض اإلكرتونية، اأجهزة الرتجمة األإلكرتونية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة تعليم 

�سمعية وب�سرية، العالمات الرقمية، اأجهزة اإنذار �سد الت�سلل لالأبواب، اأنظمة األإنذار �سد 

ت�سرب الغاز، اأجهزة األإنذار عن الدخان، اأجهزة األإنذار �سد ت�سرب املياه، اأجهزة األإنذار �سد 

ال�سرقات، اآليات القفل األإلكرتوين للخزائن، اأجهزة التحكم عن بعد فـي الطاقة، عدادات 

امليكروبات،  ا�ست�سعار  اأجهزة  الطاقة،  قيا�ض  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  حموألت  الواط، 

جهاز حتليل الربوتني لي�ض لالأغرا�ض الطبية، جهاز الرحالن الكهربائي لي�ض لالأغرا�ض 

الطبية، اأجهزة األمت�سا�ض لقيا�ض وحتليل الربوتينات لغري األأغرا�ض الطبية، حملالت 

الفلورة للربوتينات لغري األغرا�ض الطبية، اأجهزة واأدوات لقيا�ض وحتليل املنتجات النهائية 

الرتبة،  وحتليل  لقيا�ض  واأدوات  اأجهزة  الطبية،  األأغرا�ض  لغري  املتقدم  الغلكوز  ألإ�سافة 

وعدادات اخلطوات، العدادات، ح�سا�سات األأهتزاز، ت�سجيالت الفـيديو مثل اأقرا�ض الفـيديو 

امل�سجلة م�سبقا واأ�سرطة الفـيديو، امللفات املو�سيقية القابلة للتنزيل، ملفات ال�سور القابلة 

م�سجلة،  فـيديو  واأ�سرطة  فـيديو  اأقرا�ض  للتنزيل،  القابلة  ال�سور  اأو  األأ�سوات  للتنزيل، 

املن�سورات  النقالة،  للهواتف  للتنزيل  القابلة  الرنني  نغمات  األأبعاد،  ثالثية  النظارات 

األإلكرتونية القابلة للتنزيل، اآألت واأدوات القيا�ض اأو األختبار، اآألت واأدوات امل�سح، اأجهزة 

واأدوات خمربية، اأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي، اأجهزة واأدوات ت�سوير �سينمائي، 

األآألت واألأجهزة الب�سرية، اأجهزة العر�ض، اآألت واأجهزة األت�ساألت ال�سلكية، اآألت واأجهزة 

األت�ساألت الال�سلكية، اأجهزة واأدوات القيا�ض عن بعد باأجهزة التحكم، اأجهزة تاأين لي�ست 

ملعاجلة الهواء اأو املاء، اآألت الن�سخ )ت�سوير فوتوغرافـي والكهربي واحلراري(، الطابعات، 

لالأغرا�ض  هو  ما  خالف  الوجه،  دروع  البيانات(،  معاجلة  )معدات  ال�سوئية  املا�سحات 

الطبية، واقيات الفم لي�ست لالأغرا�ض الطبية، اأقنعة واقية، واقيات الوجه للعمال، واقيات 

الفم للعمال، اأجهزة الفاك�ض، م�سغالت األأقرا�ض الب�سرية، م�سجالت األأقرا�ض الب�سرية، 

م�سجالت مقاطع الفـيديو على األأقرا�ض ال�سلبة، األواح الكتابة التفاعلية، �سا�سات عر�ض 
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الرقمية،  الالفتات  لوحات عر�ض  الرقمية،  الالفتات  �سا�سات  مل�ض،  لوحات  املعلومات مع 

املج�سات  )كهربائية(،  التيارات  حموألت  الكهربائية،  املفاتيح  ال�سوئي،  العر�ض  اأجهزة 

)املقايي�ض والفاح�سات الكهربائية اأو املغناطي�سية( للكائنات احلية الدقيقة، اآألت ت�سجيل 

النقد، حمطات نقاط البيع )بيه اأو ا�ض( الطرفـية، اأجهزة القيا�ض والفح�ض الكهربائية 

اأو املغناطي�سية، فاح�سات الكحول، نظام مرايا رقمي لل�سيارات يتكون من �سا�سات داخلية 

ملرايا  وكامريات  �سا�سات  لل�سيارات،  اخللفـية  الروؤية  ملرايا  �سا�سات  خارجية،  وكامريات 

الروؤية اخللفـية لل�سيارات، اآألت الت�سوير للمركبات، كامريات الفـيديو للمركبات، �سا�سات 

للمركبات، �سا�سات مراقبة للمركبات، �سا�سات العر�ض من الكري�ستال ال�سائل للمركبات، 

م�سجالت الفعاليات، م�سجالت الفـيديو لل�سيارات، اأجهزة املالحة لل�سيارات، اأجهزة املالحة 

الال�سلكية  األت�ساألت  واآألت  اأجهزة  املركبات(،  منت  على  مثبتة  )حوا�سيب  للمركبات 

اأجهزة قيا�ض ال�سرعة  اأجهزة الراديو للمركبات، برجميات احلا�سوب امل�سجلة،  لل�سيارات، 

للمركبات،  الكيلومرتات  ت�سجيل  اأجهزة  للمركبات،  األ�سطفاف  ح�سا�سات  للمركبات، 

اأجهزة تاأ�سري اأوتوماتيكية ألنخفا�ض ال�سغط فـي اإطارات املركبات، اأجهزة فح�ض ال�سرعة 

امليكانيكية،  اأو  امل�سيئة  الطرق  ألفتات  املركبات،  تعطل  عند  التحذير  مثلثات  للمركبات، 

البطاريات الكهربائية للمركبات، روبوتات املختربات، الروبوتات املتواجدة عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارب كابو�سيكي كاي�سا ويتاجرون اي�سا با�سم �سارب كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

 ,8522-590 او�ساكا  �سيتي،  �ساكاي  �ساكاي-كو،  تاكومي-ت�سو،   1 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اليابان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157843

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

و�سيانة  اإ�سالح  ال�سيارات،  اإطارات  و�سيانة  اإ�سالح  واأجزائها،  ال�سيارات  و�سيانة  اإ�سالح 

اإ�سالح  و�سيانتها،  الهوائية  الدراجات  اإطارات  اإ�سالح  العجلتني،  ذات  ال�سيارات  اإطارات 

و�سيانة اإطارات الطائرات، جتديد األإطارات حمطات خدمة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريدجي�ستون كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-1، كيوبا�سي 3-ت�سوم، ت�سو-كو، 104-8340 طوكيو، اليابان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159235

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جميع املنتجات فـي الفئة 30 )مبا فـي ذلك األأطعمة اخلفـيفة القائمة على الذرة والقمح(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 700 اندر�سون هيل رود، مدينة بريت�سيز، وألية 

نيويورك 10577، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159244

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تقدمي خدمات ا�ست�سارية للدورة األأكادميية للموؤ�س�سات األأكادميية األأخرى، وبالتحديد 

تطوير حمتوى املناهج الدرا�سية مما يوؤدي اإىل قبول اعتمادات الدورة الدرا�سية والدرجات 

من قبل جامعات وكليات الوأليات املتحدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا كوراتورز اوف ذا يونيفـري�سيتي اوف مي�سوري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 227 يونيفـري�سيتي هال، كولومبيا، مي�سوري 65211, 
الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159614

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الفواكه  اللحوم  اللحوم واألأ�سماك والدواجن والطرائد، م�ستخل�سات  البطاط�ض،  رقائق 

والكومبوت،  واملربيات  الهالم  واملطبوخة،  واملجففة  واملجمدة  املحفوظة  واخل�سراوات 

بي�ض، احلليب ومنتجات األألبان، زيوت ودهون غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اجلفـري للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1842 ر.ب: 112 روي، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159626

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات التبيي�ض واملواد األأخرى امل�ستخدمة فـي الغ�سيل، م�ستح�سرات التنظيف ال�سناعي 

لتنظيف األآألت ال�سناعية واألأنابيب واخلزانات، م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي والك�سط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 73، اإ�ض-221 00 مدينة لوند، ال�سويد

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159629

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املطهرات، األ�ستعدادات لتدمري احل�سرات، مبيدات الفطريات، امل�ستح�سرات ال�سحية والتعقيم، 

مبا فـي ذلك م�ستح�سرات التعقيم لتنظيف وتعقيم املن�ساآت ال�سناعية األآألت واألأنابيب واخلزانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 73، اإ�ض-221 00 مدينة لوند، ال�سويد

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159631

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اخلزانات واأغطية اخلزانات وال�سمامات )لي�ست قطع من األآألت( امل�سنوعة من املعادن اأو 

�سبائكها، املوا�سري واألأنابيب املعدنية، اأ�سطوانات ال�سغط العايل املعدنية )عبوات(، خطوط 

اأنابيب ال�سغط العايل )املعدنية(، قناين الغاز امل�سغوط املعدنية، اأ�سطوانات الغاز امل�سغوط 

ال�سوائل،  لتخزين  املعدنية  ال�سهاريج  املعدنية،  التخزين  �سهاريج  املعدن،  من  امل�سنوعة 

خزانات الف�سل املعدنية، ال�سهاريج املعدنية لتخزين الغاز، خزانات املاء ال�سناعية امل�سنوعة 

من املعدن، ال�سهاريج املعدنية لتخزين الغاز امل�سال، اأوعية ال�سغط امل�سنوعة من املعدن، 

لتخزين  املعدنية  ال�سهاريج  املعدن،  من  امل�سنوعة  )العبوات(  ال�سوائل  تخزين  �سهاريج 

الغازات امل�سغوطة، ال�سهاريج املعدنية لتخزين الغازات امل�سالة، م�ستلزمات و�سالت الف�سل 

املعدنية املكونة من عدة اأجزاء )با�ستثناء املركبات(، اللوازم واألأنابيب املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 73، اإ�ض-221 00 مدينة لوند، ال�سويد
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159635

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املحركات واملوتورات )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، و�سالت األآألت وعنا�سر نقل 

املركزي، دوارق  اآألت الطرد  الف�سل،  اآألت  احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، 

اأو  لالآألت  )اأجزاء  املر�سحات  والغاز(،  ال�سوائل  فـي  اجلزيئات  لف�سل  اأفقية  ف�سل  اأدوات 

من  )اأجزاء  احلرارة  مبادألت  املحركات(،  )قطع  ال�سمامات  )اآألت(،  امل�سخات  حمركات، 

املركزي،  الطرد  براميل  األأكيا�ض،  تعبئة  اآألت  األأكيا�ض،  تعبئة  اآألت  تعبئة،  اآألت  األآألت(، 

اآألت ف�سل بالطرد املركزي لال�ستخدام ال�سناعي، الفا�سالت بالطرد املركزي، الفا�سالت 

املكثفة، اأجهزة الطرد املركزي امل�سفقة التي تت�سمن الناقالت اللولبية، اآألت األ�ستخراج، 
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فوا�سل  )اآألت(،  الزيت  فوا�سل  ال�سوائل،  ف�سل  اآألت  تر�سيح،  اآألت  الرت�سيح،  مكاب�ض 

الغازات، �سمامات  اأو  ال�سوائل  ال�سلبة عن  املواد  لف�سل  اأجهزة ف�سل  ال�سائلة،  للمحاليل 

تعمل بالهواء امل�سغوط، �سمامات التحكم بامل�سخات، اأنظمة معاجلة غاز العادم للمحركات، 

غاز  تدوير  اإعادة  الداخلي، �سمامات  األحرتاق  لغازات عوادم حمركات  املحفزة  املحوألت 

العادم )اإي جي اآر( للموتورات واملحركات، اآألت خلط، م�سخات ال�سغط العايل، منظفات 

ال�سوائل،  م�سخات  البحرية،  امل�سخات  اآألت(،  )اأجزاء  �سغط  �سمامات  ال�سغط،  عالية 

من  الكحول  اإزالة  اآألت  البرية،  م�سخات  التوزيع،  م�سخات  الرتو�ض،  ذات  م�سخات 

البرية ومن امل�سروبات األأخرى، م�سخات املياه، م�سخات هيدروليكية، امل�سخات الدوارة، 

حمورية،  م�سخات  اجلوف،  م�سخات  امل�سغوط،  الهواء  م�سخات  كهربائية،  م�سخات 

م�سخات ال�سغط، م�سخات لولبية، امل�سخات العاملة بالطرد املركزي، م�سخات األآألت، 

ال�سمامات  األإيجابية،  األإزاحة  م�سخات  دوارة،  ترو�ض  م�سخات  املحرك،  وقود  م�سخات 

للم�سخات، فوا�سل )زيت البخار(، فوا�سل ال�سوائل، اآألت ف�سل املاء عن الزيت، فوا�سل 

و�سائط ثقيلة )اآألت(، خزانات التمدد )اأجزاء اآألت(، �سمامات من نوع املكب�ض لال�ستخدام 

اأجهزة  الكيميائية،  للمعاجلة  مقلبات  املزج،  اأجهزة  هيدروليكية،  �سمامات  اخلزانات،  مع 

مزج لتدوير األأو�ساط ال�سائلة، اآألت تكرير النفط، اآألت تكرير اللب، مولدات الطاقة فـي 

الطوارئ، مولدات  فـي حاألت  الكهربائية لال�ستخدام  الطاقة  الطوارئ، مولدات  حاألت 

طاقة للطوارئ، الدوارات احللزونية، مولدات الغاز اخلامل )اآألت(، م�سخات أل�ستخال�ض 

البخار )اآألت(، اآألت خلط ميكانيكية، املراجل البخارية )اأجزاء من األآألت(، مراجل بخارية 

لتوليد البخار )اأجزاء من األآألت(، املراجل البخارية ملحركات توليد الطاقة، عدا عما كان 

العادم ملحركات  اأنظمة ت�سفـية غاز  الغ�سيل، غ�ساألت �سناعية،  اأجهزة  الربية،  للمركبات 

األحرتاق والغاليات واملراجل، اأنظمة اآلة املفاعل التي ت�ستمل على اأجهزة معاجلة باألأ�سعة 

فوق البنف�سجية للتطهري البيولوجي للمياه، اأجهزة مقاومة التلوث للموتورات واملحركات، 

اأجهزة ف�سل اجل�سيمات عن غازات علبة املرافق وال�سوائل، اآألت تكرير الزيوت الغذائية، 

زيوت  من  )الغلي�سيديل(  ا�سرتات  لف�سل  اآألت  الثقب،  اآألت  الطعام،  زيوت  ألإنتاج  اآألت 

الطعام، فوهات الر�ض بكونها اأجزاء من األآألت، اآألت التغليف للتغليف املعقم وغري املعقم، 

اآألت تعبئة العبوات، اآألت تعبئة احلقائب فـي �سناديق وتعبئة احلقائب فـي اأ�سطوانة، اآألت 

لغ�سيل وتنظيف التجهيزات اخلارجية اأو الداخلية واألآألت واألأنابيب واخلزانات واأجزائها 
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ملناولة  جتهيزات  ال�سائبة،  املواد  لنقل  رفع  اآألت  )اآألت(،  بالبخار  منظفات  ومكوناتها، 

واألأجهزة  األآألت  ال�سائلة،  املواد  مع  للتعامل  التجهيزات  كبرية،  بكميات  احلبيبية  املواد 

الكهربائية للتنظيف، اآألت واأجهزة لتنظيف وتنقية حاويات ال�سهاريج وحاويات ال�سحن 

واملفاعالت وال�سوامع واألأوعية األأخرى، فوهات ر�ض دوارة وفوهات نب�سية دوارة )اأجزاء 

من األآألت واألأجهزة للتنظيف والتنقية(، اآألت واأجهزة لتنظيف وتنقية األآألت واخلزانات 

واألأوعية واملفاعالت وال�سوامع واألأوعية فـي جماألت املواد الغذائية وامل�سروبات واألأدوية 

تخمري  اآألت  األأخرى،  التحويلية  وال�سناعات  الغذائية  واملواد  التجميل  وم�ستح�سرات 

)مبا فـي ذلك اآألت غ�سل وتنظيف اآألت تخمري ومعدات معاجلة اخلمرية واأخذ العينات 

املذكورة  األآألت  للمياه،  الهواء  ومزيالت  لالآألت،  التحكم  اآليات  ومكوناتها(،  واأجزائها 

وامل�سروبات  واأللبان  الغذائية  واملواد  األأطعمة  جمال  فـي  لال�ستخدام  وحتديدا  اأعاله 

ومعامل اجلعة والن�سا وامل�ستح�سرات الكيميائية والبرتوكيماوية والتجميلية والكيميائية 

على  اأو  والغاز  النفط  و�سناعات  والطاقة  والورق  الورق  وعجينة  وال�سيدألنية  احليوية 

املحطات البحرية وم�سافـي التكرير وحمطات احلد من التلوث وحمطات مياه ال�سرف 

اأجهزة  املحركات،  ال�سفن، على وجه اخل�سو�ض فـي غرف  اأو على  القوارب  ال�سحي، على 

ألإزالة الكحول من البرية وامل�سروبات األأخرى، روؤو�ض لتنظيف األأنابيب، و�سالت موا�سري 

)معدنية( )اأجزاء من األآألت(، املحركات الت�سغيلية لل�سمامات، ال�سمامات امل�سغلة تلقائيا 

الهوائي،  التحكم  بوا�سطة  تلقائيا  امل�سغلة  ال�سمامات  الهيدروليكي،  التحكم  بوا�سطة 

اآألت،  من  اأجزاء  بكونها  )�سمامات(  الطينية  الروا�سب  �سنابري  اآألت(،  )اأجزاء  منظمات 

ال�سمامات )امليكانيكية( لتنظيم تدفق الهواء، ال�سمامات امل�سغلة عن طريق التغريات فـي 

ال�سغط، قطع ومكونات جميع الب�سائع املذكورة اآنفا، منظمات ا�ستهالك الوقود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 73، اإ�ض-221 00 مدينة لوند، ال�سويد
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159638

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة الفح�ض والوزن والقيا�ض واإر�سال األإ�سارات واملراقبة )األإ�سراف(، اأجهزة ومعدات 

معدات  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  وتنظيم  وجتميع  وحتويل  وت�سغيل  تو�سيل 

وحوا�سيب معاجلة البيانات، اأجهزة التحكم الكهربائي واأجهزة األأختبار واملراقبة، اأجهزة 

تنظيم  اأجهزة  بعد،  عن  الو�سول  طريق  عن  ال�سناعية  والعمليات  األآلة  حالة  لر�سد 

الكهرباء واملكثفات  اأجهزة  اأجهزة قيا�ض رطوبة اجلو،  التنظيم للحرارة،  احلرارة، اجهزة 

الكهربائية ومعدات التحكم فـي التدفق، اأجهزة ك�سف م�ستوى التعبئة، �سمامات اإلكرتونية 

املبدألت احلرارية،  املو�سالت احلرارية،  للتحكم احلراري،  )حرارية(، �سمامات خا�سعة 

املفاتيح احلرارية، اأجهزة التحكم احلراري، اأجهزة ا�ست�سعار حرارية )منظمات احلرارة(، 

)حرارية(،  كهربائية  �سمامات  كهروحرارية،  �سمامات  احلرارية،  الطاقة  قيا�ض  اأجهزة 

�سمامات التحكم الكهربائية، وحدات التحكم فـي الطباخ، مر�سحات مغناطي�سية، مقايي�ض 

والتحكم ألأنظمة  واملراقبة  للتوجيه  اأجهزة  اآألت وزن،  التوزين،  اأجهزة  األإيجابي،  النزوح 

ت�سفـية غازات العادم اأو املياه، اأجهزة للتوجيه واملراقبة والتحكم لغازات العادم اأو اأنظمة 

واملراقبة وال�سبط  اأجهزةللتوجيه  واملراجل،  املياه ملحركات األحرتاق والغاليات  ت�سفـية 

للتوجيه  اأجهزة  وال�سفن،  البحري  لال�ستخدام  املياه  اأو  العادم  غازات  ت�سفـية  ألأنظمة 

واملراقبة والتحكم ألأنظمة ت�سفـية املياه ملنع دخول الكائنات احلية وتقليل الروا�سب فـي 

عمليات �سخ املياه على ال�سفن وفـي األ�ستخدام البحري، اأجهزة للتوجيه واملراقبة والتحكم 

اأجهزة معاجلة باألأ�سعة فوق البنف�سجية للتطهري  اآلة املفاعل التي ت�ستمل على  ألأنظمة 

البيولوجي للمياه، األأجهزة واأجهزة التحكم بغاز املداخن لتحليل غاز املداخن، برجميات 

اأمتتة امل�سانع، برجميات األأمتتة ال�سناعية، �سوابط األأمتتة ال�سناعية، برجميات اأمتتة 

العمليات الروبوتية )ار بيه ايه(، اأجزاء ومكونات الب�سائع املذكورة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 73، اإ�ض-221 00 مدينة لوند، ال�سويد
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159640

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والرتكيز  والغلي  والطبخ  البخار  وتوليد  والب�سرتة  احلرارة  وا�ستعادة  التدفئة  اأجهزة 

التدفئة  وألأغرا�ض  املياه  واإمدادات  والتهوية  والتجفـيف  والتربيد  والتربيد  )املبخرات( 

وال�سرف ال�سحي فـي املنطقة، املبدألت احلرارية، اأجهزة التبخري، اأجهزة التقطري، اأوعية 

من�ساآت  معدات  املياه،  حتلية  ومعدات  جتهيزات  التعقيم،  اأجهزة  املاء،  �سخانات  التربيد، 

املياه العذبة وحتديدا جتهيزات تنقية املياه وحتليتها واإزالة ال�سوائب، الفالتر، مر�سحات 

األأغ�سية، اأجهزة وجتيهزات لتنقية املياه والزيوت، مولدات املياه العذبة احلرارية، اأجهزة 

اإزالة الرطوبة، مزيالت الرطوبة ال�سناعية، مزيالت الرطوبة من الهواء، مزيالت الرطوبة 

الكهربائية، مبخرات التربيد، املبخرات )للمعاجلة الكيماوية(، املبخرات ملكيفات الهواء، 

فالتر املاء، اآليات �سبط م�ستوى ال�سوائل فـي اخلزانات )ال�سمامات(، �سمامات التحكم فـي 

امل�ستوى، �سمامات اخللط )احلنفـيات(، �سمامات األأمان ألأنابيب املاء، ال�سخانات، مبدألت 

الغالف  ذات  املكثفات  واللولب،  للغالف  ذات  احلرارية  املبادألت  الغالف،  ذات  احلرارة 

واألأنبوب، املبخرات ذات الغالف واألأنبوب، مبدألت احلرارة ذات الغالف واألأنبوب، مبدألت 

احلرارة األأنبوبية، املبدألت احلرارية لالأ�سطح املك�سوطة، املبدألت احلرارية ذات األألواح، 

ألأغرا�ض  حرارية  مبادألت  احلرارية،  للمبادألت  التهوية  مراوح  الهواء،  حرارة  مبادألت 

)املبادألت  املفرغة  احلرارية  األأنابيب  ذات  ال�سم�سية  الطاقة  جممعات  املركزية،  التدفئة 

احلرارية(، املبادألت احلرارية للمعاجلة الكيميائية، املبدألت احلرارية، لي�ست اأجزاء اآألت، 

العادم، مبادألت حرارية  املكثفات، مبادألت حرارية ألإزالة غازات  مبادألت حرارية ألإزالة 

الهواء )تدفئة وتهوية وتكييف  والتهوية وتكييف  التدفئة  اأنظمة  املداخن،  ألإزالة غازات 

الهواء(، املداخن وجتهيزات اإي�سال الغازات العادمة، خزانات �سغط للماء، اأوعية ال�سغط 

اأجهزة غ�سل  الغاز(،  )اأجزاء من من�ساآت  الغاز  اأجهزة غ�سل  امل�سخات احلرارية،  للتعقيم، 

الغاز )اأجزاء من من�ساآت الغاز(، فوا�سل لغ�سل الغاز، الفا�سالت ألإزالة التكثيف بوا�سطة 

التربيد، خزانات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي، �سمامات التحكم فـي م�ستوى اخلزانات، 

خزانات املاء ال�ساخن التي يتم ت�سخينها كهربائيا، خزانات متدد ملن�ساآت التدفئة املركزية، 

خزانات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي امل�ستعملة لالأغرا�ض ال�سناعية، عنا�سر الت�سفـية 

لتدفق خزانات اإمدادات املياه، �سخانات ال�سوائل احلرارية، من�ساآت احلرق احلراري، اأجهزة 

ال�سم�سية )للت�سخني(، �سوابط حرارية )�سمامات( مل�سعاعات  لتجميع الطاقة احلرارية 

التدفئة املركزية، املوؤك�سدات احلرارية للتحكم بتلوث األأجواء ال�سناعية، �سمامات البخار، 

ال�سمامات الكروية، �سمامات )جتهيزات ال�سباكة(، وحدات تنقية مياه ال�سرف ال�سحي، 

جتهيزات تنقية مياه املجاري، حمطات تنقية مياه ال�سرف ال�سناعي، اأجهزة لتنقية مياه 

ال�سرف ال�سحي، الطباخات، مواقد، املراجل العاملة بالغاز، املحارق العاملة بالنفط، مواقد 

املر�سحات  الغاليات،  وحدات  فـي  الغاز  املحارق ألحرتاق  للتقطري،  تنقية  اأبراج  كحولية، 
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املغناطي�سية بكونها اأجزاء من اأجهزة التدفئة املركزية، �سخانات حلمامات ال�سباحة، مراجل 

بخارية لتوليد البخار )بخالف اأجزاء األآألت(، جهاز تزويد مياه ال�سرب، من�ساآت اإمدادات 

مياه ال�سرب، مر�سحات مياه ال�سرب، جهاز معاجلة املياه لتنقية املياه، جهاز معاجلة املياه 

املياه  ال�سابورة، وحدات معاجلة  اأنظمة معاجلة مياه  املياه،  ال�سلبة من  ال�سوائب  ألإزالة 

للتهوية وتدوير املياه، فالتر معاجلة املياه، م�سابيح األأ�سعة فوق البنف�سجية، اأجهزة ذات 

م�سابيح األأ�سعة فوق البنف�سجية ملعاجلة التطهري البيولوجي للمياه، مر�سحات للتحكم 

فـي انبعاثات العادم، املراجل، األأجهزة لتنقية الغازات، املر�سحات لتنقية الغاز واملياه )اأجزاء 

من املن�ساآت البحرية اأو ال�سناعية(، اأجهزة لتنقية املياه، مر�سحات لتنقية املياه )اأجزاء من 

املياه ملنع دخول  املياه، مر�سحات  اأجهزة وفالتر معاجلة  ال�سناعية(،  اأو  البحرية  املن�ساآت 

الكائنات احلية وتقليل الروا�سب اأثناء عمليات �سخ املياه على ال�سفن واأل�ستخدام البحري، 

اأجهزة تنقية املياه والغاز، اأنظمة ت�سفـية غازات العادم واملياه لال�ستخدام البحري وال�سفن، 

اأنظمة ت�سفـية املياه ملنع دخول الكائنات احلية وتقليل الروا�سب فـي عمليات �سخ املياه على 

واأنابيب  البحرية، موا�سري  ال�سفن  امل�ستخدمة فـي  املراجل  البحري،  ال�سفن واأل�ستخدام 

مر�سحات  اآألت(،  من  اأجزاء  )لي�ست  احلرارية  املبدألت  املراجل،  تغذية  من�ساآت  املراجل، 

)اأجزاء من املن�ساآت ال�سناعية(، مر�سحات غاز املداخن، مكثفات الغاز غري اأجزاء األآألت، 

مقطرات للمعاجلة الكيميائية، اأجهزة تقطري لتنقية ال�سوائل )معاجلة كيميائية(، خزانات 

املياه امل�ستخدمة على ال�سفن البحرية، معقمات، وقطع ومكونات جميع الب�سائع  تربيد 

الفراغية،  احلرارة  مبدألت  الهواء،  نزع  اأجهزة  اللوحية،  احلرارة  مولدات  اآنفا،  املذكورة 

اإزالة الروائح الكريهة، املراجل )للتدفئة(، مراجل بخارية، بخالف قطع األآألت،  اأجهزة 

حرارية  مبادألت  ال�سناعية،  للمن�ساآت  مر�سحات  احلرارية(،  )املبادألت  التربيد  اأجهزة 

اأنبوبية، املفاعالت  حلزونية، موا�سري )اأنابيب( املراجل ملن�ساآت التدفئة، مبدألت حرارية 

والنفط،  املاء  تنقية  ومن�ساآت  اأجهزة  ال�سناعية،  الكيميائية  املن�ساآت  بكونها  )املحفزات( 

املحارق للمراجل، املراجل العاملة بالغاز، املحارق العاملة بالنفط، مواقد كحولية، مواقد 

األأك�سجني الهيدروجيني، حمارق الغاز للغايات ال�سناعية، األأجهزة امل�ستخدمة فـي تنظيف 

الغازات، اأجهزة تنظيف الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 73، اإ�ض-221 00 مدينة لوند، ال�سويد
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159643

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

طوقا، جوانات األأنابيب جوانات غري معدنية جوانات لال�ستخدام ال�سناعي جوانات للمبادألت 

احلرارية، التعبئة اجلرافـيت للح�سيات، جوانات لقطاعات تبطني األأنفاق، ح�سيات على �سكل 

حلقات، جوانات على �سكل �سفائح، تغليف اجلرافـيت للم�سخات واحل�سيات وال�سمامات، 

مزيج األأختام اأختام ال�سوائل اأختام ق�سيب اأختام بال�ستيكية اأختام مقاومة للحريق اأختام 

األأنابيب، األأختام املطاطية  اأختام لتو�سيالت  اأ�سطوانة )اأختام(،  زيت )عبوات(، و�سالت 

للجرار، األأختام واملواد املانعة للت�سرب واملواد املالئة، رمح دوار )اأختام لـ( غري معدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 73، اإ�ض-221 00 مدينة لوند، ال�سويد
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159660

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات احلليب املجفف احلليب وم�ستقاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت ألبوراتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ابوت بارك رود، ابوت بارك ايللينوي 60064، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159666

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فر�ض األأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت، باملوليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،10022 نيــــويورك  وألية  نيــــويورك،  افـينيــــــو،  بارك   300 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159667

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فر�ض األأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت، باملوليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،10022 نيــــويورك  وألية  نيــــويورك،  افـينيــــــو،  بارك   300 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159672

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطعم وكافترييا ومطعم للوجبات اخلفـيفة ومقهى وبار �ساي وبار �ساي ومقهى وخدمات 

غرفة ال�ساي، خدمات األأغذية وامل�سروبات، وهي توفـري األأطعمة وامل�سروبات لال�ستهالك 

داخل وخارج املبنى، تنفـيذ املطعم واحل�سول على خدمات املطعم، خدمات املطاعم، خدمات 

القهوة وال�ساي وامل�سروبات واألأغذية املكتبية، خدمات الغذاء التعاقدية، خدمات حت�سري 

األأطعمة وامل�سروبات، توفـري موقع على األإنرتنت يحتوي على معلومات تتعلق با�ستخدام 

و�سنع وتقدمي القهوة وال�ساي واملنتجات ذات ال�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بارك افنيو، امريفـيل، �سي ايه 
94608، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159846

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات التبيي�ض ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، امل�ستح�سرات امل�سادة 

للكهرباء ال�ساكنة ألأغرا�ض منزلية، م�ستح�سرات غ�سل املالب�ض، املنظفات، مبي�ض الغ�سيل، 

ال�سابون، م�ستح�سرات التنظيف اجلاف، عوامل جتفـيف لغ�ساألت ال�سحون، اأقرا�ض غ�سالة 

واألأقم�سة  البقع  مزيل  الغ�سيل،  اآألت  و�سوائل  م�ساحيق  الغ�سيل،  اآألت  اأقرا�ض  ال�سحون، 

واملناديل امل�سبعة ب�سوائل التنظيف اأو املنظفات، منظفات مراحي�ض احلمامات، م�ستح�سرات 

التنظيف  م�ستح�سرات  والك�سط،  والفرك  والتلميع  التنظيف  م�ستح�سرات  اجلو،  تعطري 

التجارية واملرافق  واملن�ساآت  ال�سناعية  للمن�ساآت  التنظيف  واملبيدات للجراثيم، م�ستح�سرات 

املعدة  املناديل  ملرة واحدة،  املعدة لال�ستخدام  املعطرة  املناديل  وال�سحية وحتديدا:  املوؤ�س�سية 

لال�ستخدام ملرة واحدة امل�سبعة باملواد الكيماوية للتطهري والتنظيف وامل�ستح�سرات اأو املركبات 

املخ�س�سة لتلك الغاية، م�ستح�سرات التنظيف جلميع األأغرا�ض، منظفات األأ�سطح ال�سلبة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�ض كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1221 برودواى، اوكالند، كاليفورنيا، 
94612، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159849

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأو التطهري، املطهرات، مبيدات اجلراثيم  امل�ستح�سرات ال�سحية وم�ستح�سرات النظافة 

لال�ستخدامات العامة، امل�ستح�سرات املطهرة عامة األ�ستخدامات امل�ستخدمة فـي املرافق 

ال�سناعية والتجارية واملوؤ�س�سية وال�سحية، مطهرات جلميع األأغرا�ض لالأ�سطح ال�سلبة، 

مناديل م�سربة مب�ستح�سرات معقمة اأو مطهرة، مناديل لال�ستعمال مرة واحدة م�سربة 

مبواد كيميائية اأو مركبات معقمة لال�ستخدام فـي املجاألت ال�سناعية اأو التجارية اأو املنزلية، 

م�ستح�سرات تنقية اجلو، م�ستح�سرات اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، مزيالت الروائح 

مبا فـي ذلك مطهرات املرحا�ض، مزيالت الروائح الكريهة للمالب�ض واألأقم�سة، مزيالت 

ذلك  فـي  مبا  منها  والتخل�ض  الكريهة  الروائح  اإزالة  وم�ستح�سرات  الكريهة  الروائح 

البخاخات، ال�سابون والبخاخات وغ�سول اليدين امل�ساد للبكترييا، مطهر ومعقم لليدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�ض كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1221 برودواى، اوكالند، كاليفورنيا، 
94612، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159957

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املطاط غري املعالج و�سبه املعالج، اجلوتا بري�سا، ال�سمغ، األأ�سب�ستو�ض، امليكا والبدائل جلميع 

هذه املواد، اللدائن والراتنجات املبثوقة لال�ستخدام فـي الت�سنيع، مواد التعبئة والتوقف 

والعزل، موا�سري وانابيب وخراطيم مرنة غري معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�ض و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159967

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وع�سري  الفواكه  م�سروبات  الكحولية،  غري  األأخرى  وامل�سروبات  والغازية  املعدنية  املياه 

الفواكه، ال�سراب املركز وامل�ستح�سرات األأخرى التي ت�ستعمل ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز  انليميتيد كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرألندية

ليتل  بارك،  بيزن�ض  اإي�ستجيت  رود،  اإي�ستجيت  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 

اإيالند، كو. كورك، 5 اإيرألند

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159984

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات الفاكهة وع�سائر 

الفاكهة، �سراب حملي، �سراب مركز، وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,10577 نيويورك  رود، مدينة بريت�سيز، وألية  اندر�سون هيل  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 700 
الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160145

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جهاز لتجفـيف ال�سعر، جهاز لت�سخني ال�سعر، جهاز لال�ستخدام فـي ت�سفـيف ال�سعر، جهاز 

الكهربائية،  ال�سعر  بخار  اأجهزة  الكهربائية،  ال�سعر  جمففات  الكهربائي،  ال�سعر  جتفـيف 

احلمراء،  حتت  باألأ�سعة  ال�سعر  جتفـيف  جهاز  ال�سعر،  جمففات  ال�سعر،  لتجفـيف  مراوح 

البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإ�ساءة  جهاز  ال�سعر  جتفـيف  احلمراء  حتت  األأ�سعة  م�سابيح 

والطبخ والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واألأغرا�ض ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة ما�سي �ض.م.ل. )�سركة قاب�سة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية مليا، متفرع من �سارع عدنان احلكيم، اجلناح، بريوت، لبنان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160146

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات العناية بال�سعر م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري 

الدوائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مببل اند مببل، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 415 وي�ست 13 �سرتيت نيويورك، نيويورك، 10014، الوأليات املتحدة 

األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160417

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة لغ�سيل املالب�ض، )ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض(، 

م�ستح�سرات تنظيف، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول لو�سن، لل�سعر، 

منظفات اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيي نوت�ض للتجارة �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160440

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون األأعمال، 

خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر عمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1008 ر.ب: 112، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160441

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خلطات كوكتيل غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كالرك فودز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 810 بروجر�ض بوليفارد، نيو الباين، اإنديانا 47150، الوأليات املتحدة 

األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160444

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ستح�سرات ال�سيدألنية والطبية واملواد، اللقاحات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت، نيويورك، نيويورك 10017، الوأليات املتحدة 

األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160446

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املركبات األأر�سية، حتديدا، �سيارات الركاب واألأجزاء الهيكلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإف �سي اإيه يو اإ�ض اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 كراي�سلر درايف، �سيتي اأوف اوبورن هيلز، ميت�سيغان 48326, 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

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

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

)US :حــــــــق األأولـويــــــة: )رقم األأولوية: 97499019 - تاريخ األأولوية: 2022/7/12 - بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160450

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كرميات األأ�سا�ض، م�ستح�سرات حتمري الوجنتني، امل�ساحيق، م�ستح�سرات األأ�سا�ض، اأقالم 

حتديد  اأقالم  اجلفون،  جتميل  م�ستح�سرات  احلواجب،  حتديد  اأقالم  العني،  حتديد 

العيون، املا�سكارا، امل�ساحيق، م�ستح�سرات تلميع ال�سفاه، اأحمر ال�سفاه غري الالمع، اأحمر 

ال�سفاه للرتطيب، اأقالم حتديد ال�سفاه، حمددات ال�سفاه، طالء األأظافر، الفرا�سي، املواد 

األأ�سنان،  منظفات  ال�سعر،  لو�سن  التجميل،  م�ستح�سرات  العطرية،  الزيوت  العطرية، 

م�ستح�سرات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  التبيي�ض  م�ستح�سرات 

التنظيف، التلميع، وم�ستح�سرات الفرك والك�سط، ال�سابون غري الطبي، املواد العطرية، 

الزيوت العطرية، م�ستح�سرات التجميل غري الطبية، لو�سن ال�سعر غري الطبي، منظفات 

األأ�سنان غري الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبتيكال �سباليز كو �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: احلازمية، مار تقال، �سنرت تريبليت، الطابق الثاين، بلوك ب، لبنان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160615

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النب وال�ساي والكاكاو وبدائله، األأرز واملعكرونة والنودلز، التابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات 

ومثلجات  و�سربات  كرمي  اآي�ض  �سوكوألتة،  واحللويات،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة 

والتوابل  والتوابل  امللح  بودر،  والبيكنج  األأ�سود، اخلمرية  والع�سل  ال�سكر  اأخرى �ساحلة لالأكل، 

واألأع�ساب املحفوظة، اخلل وال�سل�سات والتوابل األأخرى، اجلليد )املاء املجمد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�ض و�سريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/22

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160616

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سراب ال�سعري، م�سروبات غري كحولية، املياه املعدنية والغازية، م�سروبات الفاكهة وع�سائر 

الفاكهة، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات غري الكحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�ض و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/22

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160618

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب، اإقامة موؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�ض و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/22

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156397

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويــــــات، علكــــة م�ســـغ، علكــــة فقــــاقيع، �سكـــــــاكر، حلوى نعنـــــاع، حبـــات حلــــوى )بونبـــــون( 

وحبـــوب حمـــالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دبليو ام. ريغلي جونيور كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،60642 اإلينوي  �سيكاغو،  �سرتيت،  بالكهوك  و�ست   1132 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/14

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156403

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القابل للتنزيل، برامج  اآي(  برامج احلا�سوب، برامج واجهة برجمة التطبيقات )ايه بيه 

بيانات  قواعد  اإلى  امل�ستخدم  و�سول  وتوفـري  الإن�ساء  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب 

للتنزيل،  القابل  امل�سجل  البحث  حمرك  برامج  للبحث،  القابلة  والبيانات  املعلومات 

برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة للو�سول اإلى املعلومات عرب االإنرتنت، برامج 

القابلة  احلا�سوب  برامج  االإنرتنت،  عرب  للت�سوق  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب 

للتنزيل وامل�سجلة لال�ستخدام فـي قطاع البيع بالتجزئة، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل 

املخزون،  الإدارة  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج  الطلبات،  وامل�سجلة ال�ستيفاء 

االإنرتنت،  عرب  واملعامالت  الدفعات  لت�سهيل  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج 
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القابلة  احلا�سوب  برامج  الدفعات،  ملعاجلة  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج 

للتنزيل وامل�سجلة التي توفر خدمات البيع بالتجزئة والطلبات ملجموعة متنوعة من ال�سلع 

اال�ستهالكية، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي ن�سر االإعالنات 

لالآخرين، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة لن�سر املعلومات املتعلقة بخ�سومات 

املنتجات اال�ستهالكية، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي م�ساركة 

املعلومات حول املنتجات واخلدمات والعرو�ش، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة 

وبرامج  امل�سجلة  احلا�سوب  برامج  االأ�سعار،  ومقارنة  الباركود  م�سح  فـي  ال�ستخدامها 

احلا�سوب القابلة للتنزيل الإن�ساء واإدارة ون�سر االإعالنات والعرو�ش الرتويجية والت�سويق، 

برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة جلدولة ال�سحن والتو�سيل، برامج احلا�سوب 

القابلة للتنزيل وامل�سجلة الإدارة ال�سحن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/14

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

حـــــــق األأولـويـــــة: )رقــــم االأولـويـــــة: 086800 - تـــاريــــخ االأولـويـــــة: 2022/6/23 - بلد 

)JM :االأولـويـــــة

-148-



اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156404
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت، خدمات 
تعر�ش  التي  االإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  متاجر  وخدمات  بالتجزئة  البيع  متاجر 
البيع بالتجزئة وبالتحديد  ال�سلع اال�ستهالكية لالآخرين، خدمات  جمموعة وا�سعة من 
اإدارة برنامج اخل�سم لتمكني امل�ساركني من احل�سول على خ�سومات على خدمات ال�سحن 
من خالل ا�ستخدام برنامج ع�سوية خمف�ش، ترويج وت�سويق �سلع وخدمات االآخرين من 
خالل توزيع مواد اإعالنية وكوبونات وخ�سومات على ال�سلع واخلدمات ومعلومات حول 
العرو�ش احل�سرية، توفـري معلومات عن منتجات امل�ستهلك عرب االإنرتنت، ترويج املبيعات 
لالآخرين، الدعاية واالإعالن والت�سويق، املعلومات التجارية، خدمات متجر البيع باجلملة، 
املكافاآت  برامج  وتنفـيذ  ترتيب  وبالتحديد  للمت�سوقني  العمالء  والء  مكافاآت  برنامج 
التحفـيزية للرتويج لبيع جمموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية لالآخرين، اإدارة برامج 
والو�سول  ال�سحن  للم�ساركني احل�سول على خ�سومات على خدمات  تتيح  التي  اخل�سم 
املبكر اإلى خ�سومات وعرو�ش البيع بالتجزئة، خدمات ال�سحن ال�سريع وبالتحديد ترتيب 
النقل  اأثناء  الطرود  وتعقب  املحو�سب  التتبع  واجلو،  بال�ساحنات  الب�سائع  حموالت  نقل 
ل�سمان التو�سيل فـي الوقت املحدد الأغرا�ش االأعمال، خدمات اإ�ستيفاء الطلبات، املعاجلة 

االإلكرتونية لالأوامر لالآخرين، خدمات معاجلة البيانات.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/14
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
بلد   -  2022/6/23 االأولـويـــــة:  تاريخ   -  086800 االأولـويـــــة:  )رقم  األأولـويـــــة:  حـــــــق 

)JM :االأولـويـــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156405

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحن  القيادة،  ذاتية  التو�سيل  وروبوتات  واجلو  ال�ساحنات  طريق  عن  الب�سائع  تو�سيل 

الب�سائع، نقل احلموالت، ال�سحن، تغليف الب�سائع، تو�سيل الطرود، تغليف الب�سائع، نقل 

الب�سائع، �سحن وت�سليم وتخزين الب�سائع، نقل احلموالت بال�ساحنات والقطارات واجلو، 

اأدوات تغليف للنقل، تغليف الب�سائع لالآخرين، خدمات ال�سحن ال�سريع وبالتحديد ترتيب 

برامج  لالآخرين،  ال�سريع  ال�سحن  خدمة  واجلو،  والقطارات  بال�ساحنات  احلموالت  نقل 

ال�سحن بال�ساحنات والقطارات وال�سحن اجلوي القائمة على الع�سوية، توفـري معلومات 

الربيد  خدمات  التخزين،  حاويات  تاأجري  الب�سائع،  تخزين  والت�سليم،  وال�سحن  النقل 

ال�سريع، خدمات ال�سعاة، خدمات التوزيع وبالتحديد تقدمي اخلدمات عرب االإنرتنت التي 

تتيح للعمالء القدرة على اختيار نقطة توزيع لل�سلع امل�سرتاه عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/14

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

بلد   -  2022/6/23 االأولـويـــــة:  تاريخ   -  086800 االأولـويـــــة:  )رقم  األأولـويـــــة:  حـــــــق 

)JM :االأولـويـــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156406
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزود خدمة التطبيق الذي ي�سم برنامج واجهة برجمة التطبيقات )ايه بيه اآي(، توفـري 
اال�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل، خدمات الربامج كخدمة )ا�ش ايه 
ايه ا�ش(، توفـري اال�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل الإن�ساء وتوفـري 
و�سول امل�ستخدم اإلى قواعد بيانات املعلومات والبيانات القابلة للبحث، توفـري اال�ستخدام 
لربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  للتنزيل،  القابلة  غري  البحث  حمرك  لربامج  املوؤقت 
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للو�سول اإلى املعلومات على االإنرتنت، توفـري اال�ستخدام 
بالتجزئة،  البيع  قطاع  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت 
توفـري اال�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة الدفعات، توفـري 
اال�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل الإدارة املخزون، توفـري اال�ستخدام 
اال�ستخدام  توفـري  الطلبات،  ال�ستيفاء  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت 
املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لت�سهيل الدفعات واملعامالت على االإنرتنت، 
توفـري اال�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للت�سوق عرب االإنرتنت، 
خدمات  توفر  والتي  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري 
اال�ستخدام  توفـري  اال�ستهالكية،  ال�سلع  متنوعة من  ملجموعة  والطلبات  بالتجزئة  البيع 
املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي ن�سر االإعالنات لالآخرين، 
ون�سر  واإدارة  الإن�ساء  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري 
املوؤقت لربامج  الدعاية واالإعالنات والعرو�ش الرتويجية والت�سويق، توفـري اال�ستخدام 
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لن�سر املعلومات املتعلقة بخ�سومات املنتجات اال�ستهالكية، 
فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري 
م�ساركة املعلومات حول املنتجات واخلدمات والعرو�ش، توفـري اال�ستخدام املوؤقت لربامج 
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي مقارنة االأ�سعار، توفـري اال�ستخدام املوؤقت 
لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل جلدولة ال�سحن والتو�سيل، توفـري حمركات بحث 

لالإنرتنت.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/14
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
)JM :حـــــــق األأولـويـــــة: )رقم االأولوية: 086800 - تاريخ االأولوية: 2022/6/23 - بلد االأولوية

-151-



اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156472
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفح�ش الفني فـي جماالت �سبط وقيا�ش اجلودة للزيت اخلام وال�سوائل البرتولية 
�سعة مرافق و�سهاريج  الزيت، معرية  الزراعية، جرد حمتويات �سهاريج تخزين  وال�سلع 

تخزين الزيت، التحاليل الكيماوية املخربية الختبار املنتجات البرتولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم�سبيك هولدينغ كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،08512 نيوجرزي  كرانبوري،   ،204 �ستي  رود،  ريفر  اإ�ش.   1249 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156473
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفح�ش الفني فـي جماالت �سبط وقيا�ش اجلودة للزيت اخلام وال�سوائل البرتولية 
�سعة مرافق و�سهاريج  الزيت، معرية  الزراعية، جرد حمتويات �سهاريج تخزين  وال�سلع 

تخزين الزيت، التحاليل الكيماوية املخربية الختبار املنتجات البرتولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم�سبيك هولدينغ كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،08512 نيوجرزي  كرانبوري،   ،204 �ستي  رود،  ريفر  اإ�ش.   1249 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156524
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات ذات حمركات، وبخا�سة �سيارات نقل الركاب، مركبات ذات حمركات رباعية العجالت 
العجالت، مركبات ريا�سية، وقطع غيارها  تدار كهربائيا، مركبات ذات حمركات رباعية 

ولوازمها الهيكلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فورد موتور كمبنى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،48126 ميت�سجن  ديربورن،  رود،  اأمرييكان  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156535
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كيك، حلويات، اأقرا�ش �سكرية )حلويات(، خبز زجنبيل، معجنات )م�سنعة اآليا(، 
�سبيكولو�ش )الب�سكويت بالكراميل(، دهنات اأ�سا�سها الب�سكويت، ال�سبيكولو�ش )الب�سكويت 
بالكراميل(، القهوة و/اأو ال�سوكوالتة، كعكة الوفل، االآي�ش كرمي، مثلجات �ساحلة لالأكل، 

�سوكوالتة، منتجات ال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوت�ش بكرييز، اإن.اإي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بلجيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جينت�سرتا�ش 1، بي-9971، ليمبيك، بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156538
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كيك، حلويات، اأقرا�ش �سكرية )حلويات(، خبز زجنبيل، معجنات )م�سنعة اآليا(، 
�سبيكولو�ش )الب�سكويت بالكراميل(، دهنات اأ�سا�سها الب�سكويت، ال�سبيكولو�ش )الب�سكويت 
بالكراميل(، القهوة و/اأو ال�سوكوالتة، كعكة الوفل، االآي�ش كرمي، مثلجات �ساحلة لالأكل، 

�سوكوالتة، منتجات ال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوت�ش بكرييز، اإن.اإي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بلجيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جينت�سرتا�ش 1، بي-9971، ليمبيك، بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156540
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كيك، حلويات، اأقرا�ش �سكرية )حلويات(، خبز زجنبيل، معجنات )م�سنعة اآليا(، 
�سبيكولو�ش )الب�سكويت بالكراميل(، دهنات اأ�سا�سها الب�سكويت، ال�سبيكولو�ش )الب�سكويت 
بالكراميل(، القهوة و/اأو ال�سوكوالتة، كعكة الوفل، االآي�ش كرمي، مثلجات �ساحلة لالأكل، 

�سوكوالتة، منتجات ال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوت�ش بكرييز، اإن.اإي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بلجيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جينت�سرتا�ش 1، بي-9971، ليمبيك، بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/8/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157393

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأجهزة واالأدوات العلميـــة واملالحيــة وامل�ساحيــة واأجهــزة واأدوات الت�سويــر الفوتوغرافـي 

واملراقبة  واالإ�ســارة  والقيــا�ش  الوزن  واأدوات  الب�ســـرية  واالأدوات  واالأجهـــزة  وال�سينمـــائي 

)االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليــم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيــم 

اأو ال�سور،  اأو ن�سخ ال�ســوت  اإر�سال  اأو  اأو التحكم فـي الطاقــة الكهربائيــة، اأجهزة ت�سجيــل 

حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ش ت�سجيل، اأقرا�ش مدجمة، اأقــرا�ش فـيديويــة رقميــة 

اآليات لالأجهــزة التي تعمل بقطع النقــد، اآالت  وغريها من و�سائط الت�سجيــل الرقمـيـــة، 

تــ�سجيــــــل النقـــد، اآالت حا�سبـــة، معــدات معاجلــة البيـــانات، اأجهــــزة الكمبيــوتــــر، بــرامـــــج 

كمبيــوتـــــر، اأجهـــزة اإطفــــاء احلرائــق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وينهاو دوجن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 3 ملك نا�سر اأحمد حممد الب�ستكي، ديره، دبي، االإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/9/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

-155-



اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157536
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املرتبطة  واملعرو�سات  البحرية  والكائنات  االكواريوم  مبعار�ش  املتمثلة  الرتفـيه  خدمات 
وركوب  املائية  الريا�سات  ت�سم  ترفـيهية  مبنتزهات  املتمثلة  الرتفـيه  خدمات  بذلك، 
القوارب والعرو�ش واأماكن اجلذب وركوب االألعاب للمالهي، خدمات الرتفـيه املتمثلة فـي 
خدمات  املائية،  املالهي  األعاب  ركوب  فـي  املتمثلة  الرتفـيه  خدمات  املالهي،  األعاب  ركوب 
خدمات  املالهي،  بعرو�ش  املتمثلة  الرتفـيه  خدمات  املائية،  باالألعاب  املتمثلة  الرتفـيه 
تنظيم االحداث املتعلقة فـي التعليم والرتفـيه والريا�سة والثقافة، خدمات تنظيم وتقدمي 
العرو�ش وامل�سابقات واالألعاب واحلفالت املو�سيقية والفعاليات الرتفـيهية، تنظيم واإنتاج 
وتقدمي واإقامة احلفالت املو�سيقية واملهرجانات واجلوالت والعرو�ش املو�سيقية والثقافـية 
االأخرى والفعاليات واالأن�سطة، تنظيم االأحداث الرتفـيهية، خدمات تنظيم واإنتاج وتقدمي 
االأحداث لالأغرا�ش التعليمية اأو الثقافـية اأو الرتفـيهية، اخلدمات الرتفـيهية التي تقدمها 
الفنادق، توفـري خدمات خميمات االأطفال، خدمات النوادي ال�سحية وبالتحديد توفـري 
البدنية،  للريا�سة  ال�سحية  النوادي  البدنية،  التمارين  جمال  فـي  واملعدات  االإر�سادات 
اللياقة  مرافق  توفـري  البدنية،  اللياقة  تعليمات  البدنية،  اللياقة  ا�ست�سارات  خدمات 
البدنية والتمارين الريا�سية، تدريب اللياقة البدنية لالأفراد واجلماعات، توفـري املرافق 
والتن�ش، خدمات  ببطوالت اجلولف  املتمثل  الرتفـيه  التن�ش،  الريا�سية ومرافق مالعب 
خدمات  الكادي(،  )خدمات  الغولف  اأدوات  حلمل  امل�ساعدين  خدمات  اجلولف،  نوادي 

الرتفـيه املتمثلة فـي النوادي الليلية، توفـري خدمات نوادي اللعب ومرافق نوادي اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريزنري انرتنا�سيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

اوفـي�ش،  اكزيكيوتيف  تاورز  كورال  ايالند،  باراداي�ش  اتالنت�ش  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�ش.ب: ان 4777، نا�ساو، الباهاماز، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/9/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158197
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الراأ�ش  واأغطيــة  القدم  ولبــا�ش  اجلاهـــزة  املـــالب�ش  ومنهــا  للبيــع  �سلــع  عر�ش  خدمــــات 
الغري،  بالتجزئة ل�سالح  بيعها  ال�سلع على و�سائل االت�سال لغر�ش  واك�س�سوراتها، عر�ش 

خدمات الدعاية واالإعالن، وتفعيل الن�ساط املكتبي، اإدارة وتوجيه االأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�ش.ايه جيه ال تي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 62888، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/9/28

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158918
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، ال�ساي، الكاكاو، والقهوة اال�سطناعية، االأرز، التابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات 
امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، الفطائر، الفطائر املنتفخة، الدونات�ش، الكعكات اخلفـيفة، 
املثلجات، الع�سل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، ملح، خردل، خل، �سل�سات 
الأغرا�ش  ال�سودا  )بيكربونات  اخلبيز  �سودا  لوز،  عجينة  لوز،  حلوى  بهارات،  )توابل(، 
الطهي(، دقيق البقول، ب�سكويت، خبز اإفرجني، لب اخلبز، كعك، عجينة الكعك، م�سحوق 
الكعك، الكعك: حلوى، كراميل )حلوى(، وجبات خفـيفة اأ�سا�سها احلبوب، برغر باجلنب 
باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  �سوكوالتة،  حبوب(،  )منتجات  رقائق  )�سندوي�سات(، 
م�سروبات  الكاكاو،  منتجات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
حملى،  كعك  حلوى،  توابل،  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  للقهوة،  منكهات  الكاكاو،  اأ�سا�سها 
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دقيق ذرة، ذرة حمم�سة، ب�سكويت رقيق ه�ش، بوظة )اآي�ش كرمي(، ك�سرتد، توابل �سلطة، 
�سوفان،  رقائق  �سفراء،  ذرة  دقيق  �سامية،  ذرة  رقائق  ال�سلطة،  �سل�سات  البا�ستا،  �سلطة 
منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، 
دقيـــق للطعـــام، اأقرا�ش �سكرية )حلويـــات(، خال�ســـات للمــواد الغذائيــة عدا اخلال�ســات 
االأيثريية والزيوت العطرية، طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك، كعك مثلج، 
لنب جممد )حلويات مثلجة(، حلوى جلي الفواكه، خبز زجنبيل، �سل�سات مرق اللحم، 
حالوة طحينية، بوظة )اآي�ش كرمي(، �ساي مثلج، كات�سب )�سل�سات(، معكرونة، معكرون 
املنبت )امللت( للطعام،  ال�سعري  املنبت )امللت(، خال�سة  ال�سعري  ب�سكويت من  )معجنات(، 
مو�سلي  )حلويات(،  الفاكهة  حلوى  مو�سية  ال�سوكوالتة،  مو�سية  حلم،  فطائر  مايونيز، 
التح�سري  �سريعة  وجبات  املجففة(،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  )حلوى 
من املعكرونة الرفـيعة )النودلز(، معكرونة رفـيعة )نودلز(، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان، فطائر 
حمالة، معكرونة )با�ستا(، حلويات فول �سوداين، ب�سكويت بالزبدة، فطائر، بيتزا، مهلبية، 
بانيني  �سندوي�سات،  )بق�سماط(،  قر�سلة  االأرز،  اأ�سا�سها  خفـيفة  وجبات  اأرز،  اأقرا�ش  اأرز، 
�سباغيتي  �سراب،  توابل،  الطماطم،  �سل�سة  النقانق،  �سندوي�سات  اإيطايل(،  )�ساندوي�ش 
)معكرونة رفـيعة(، فطائر �سينية، حلويات م�سنوعة من ال�سكر، حمليات طبيعية، تورتات 
الوافل، طحني ن�سا  ال�ساي، فانيال )منكهات(، كعكة  اأ�سا�سها  بالفواكه(، م�سروبات  )كيك 

القمح، وجبات خفـيفة اأ�سا�سها الطحني وم�ستح�سرات لتكثيف قوام الكرمية املخفوقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تهذيب )بيه فـي تي( اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 41/اأيه، هو�سبيتال رود روالبيندي كانت. باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/10/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158920

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيـــا�ش ورقية للتغليف، من�ســـورات، جمـــالت، مطبـــوعات دوريــة، �ســور، اأكيـــا�ش بال�ستيكيــة 

للتغليف، اأكيـــا�ش بال�ستيكيــة للتعبئــة، منــاديل ورقيــة، ورق تغليف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العميد لل�سناعات الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمارة رقم 31، �سارع علي ن�سوح الطاهر، ال�سويفـية، عمان، االأردن 

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/10/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158921

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البـــذور الزراعيـــة، بذور املحا�سيــل، بقول طازجــة، حبــوب كاكاو خــام، غــالل )حبــوب( خام، 

حبـــوب )غــالل( غيــر م�سنعـــــة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العميد لل�سناعات الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمارة رقم 31، �سارع علي ن�سوح الطاهر، ال�سويفـية، عمان، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/10/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159310
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل وم�ستح�سرات تواليت غري طبية، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات 
تبيي�ش االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ش، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
وجلي وك�سط، لوا�سق الأغرا�ش التجميل، غ�سول )لو�سن( ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات 
بالعطور، قاب�سات لالأوعية  العالج  زيوت  تواليت(،  للعرق )مواد  تعطري اجلو، م�سادات 
ا�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية،  الأغرا�ش  امل�ستخدم  بخالف  بل�سم  التجميل،  الأغرا�ش 
الأغرا�ش  امل�ستخدم  بخالف  واال�ستحمام  احلمام  جل  طبية،  الأغرا�ش  امل�ستخدم  بخالف 
طبية، اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات العناية باجلمال، م�ستح�سرات ق�سر )مزيالت األوان( 
الأغرا�ش التجميل، م�ستح�سرات كوالجني لغايات التجميل، م�ستح�سرات اإزالة االألوان، 
اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة،  اأطقم جتميل، 
اأ�سباغ جتميلية، م�ستح�سرات جتميل، ر�سوم زينة لل�سف الأغرا�ش التجميل، �سابون الإزالة 
اغت�سال  م�ستح�سرات  احليوان،  اأو  لالإن�سان  الكريهة  روائح  مزيالت  الكريهة،  الروائح 
اجلاف،  ال�سامبو  تواليت(،  )مواد  الكريهة  الروائح  الإزالة  اأو  �سخ�سية  �سحية  الأغرا�ش 
ماء الكولونيا، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، اأقالم احلواجب، رمو�ش م�ستعارة، ل�سقات 
عيون حتتوي على جيل لغايات جتميلية، مواد دهنية الأغرا�ش التجميل، غ�سوالت )لو�سن( 
اأ�سباغ لل�سعر/ملونات لل�سعر، رذاذ )�سرباي( لل�سعر، بل�سم لل�سعر، م�ستح�سرات  لل�سعر، 
فرد ال�سعر، خال�سات اأع�ساب الأغرا�ش جتميلية، بخور، مواد ملمعة لل�سفاه، علب لطالء 
ال�سفاه، طالء ال�سفاه، غ�سوالت )لو�سن( الأغرا�ش التجميل، مكياج، م�ستح�سرات مكياج، 
اأظافر،  اأظافر/ملمع  طالء  م�سكرة،  املكياج،  م�ساحيق  مكياج،  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات العناية باالأظافر، مل�سقات فنية لالأظافر، م�ستح�سرات اإزالة طالء االأظافر، 
م�ستح�سرات اإزالة ملمع االأظافر، مربقات اأظافر، زيوت الأغرا�ش التجميل، زيوت للعطور 
والروائح، عطور، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(، اأكيا�ش معطرة 
للبيا�سات، �سامبو، �سابون حالقة، م�ستح�سرات حالقة، م�سحوق التالك )لال�ستخدامات 

التجميلية(، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت )لو�سن( جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهوان اليف �ستايل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ،B1601 التجاري، مكتب اأوبو�ش، اخلليج  ذا  برج  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 500061، 
اخلليج التجاري، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/11/03
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160071

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون العقارية، ا�ستثمارات روؤو�ش 

االأموال، ا�ستثمارات �سناديق االأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كينج�ستون كابيتال لال�ستثمار �ش. ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق ال�سابع �سانغريال، �سارع ال�سيخ زايد املركز التجاري االأول، 

�ش.ب 93272 دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/11/28

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160325

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حواجز  للر�سف،  ح�سى  املائية،  االأحياء  تربية  الأحوا�ش  ح�سى  الر�سف،  ح�سى  ح�سى، 

ا�سطدام غري معدنية للطرق، حواجز غري معدنية، خبث )مادة بناء(، خر�سانة، خزانات 

قابل  خ�سب  م�سغول،  �سبه  خ�سب  من�سور،  خ�سب  م�سنع،  خ�سب  احلجارة،  اأو  الطوب  من 

للت�سكيل، دب�ش، درابزين غري معدين، دعائم غري معدنية، دعامات غري معدنية للبناء، 

رخام، رمل الف�سة، رمل ما عدا رمل ال�سباكة، �سخر بورفـريي )حجر(، رمل الأحوا�ش تربية 

االأحياء املائية، عوار�ش غري معدنية، الزجاج امل�ستعمل فـي املباين، زجاج اأمان، األواح غري 

معدنية للبناء، بلور �سخري، زفت، زيلوليث، اأعمدة غري معدنية، �سقاالت غري معدنية، 

للت�سقيف،  اأردواز  بركاين(،  )�سخر  �س�ست  معدنية،  غري  �سياجات  معدنية،  غري  �سالمل 
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�سفائح غري معدنية، �سفائح واأ�سرطة من مواد ا�سطناعية لو�سع عالمات على الطرق، 

فتات فخاري )مادة حرارية حمروقة(، مرمر، م�سحوق االأردواز، مق�سورات حمكمة ال�سد 

اأ�سب�ستو�ش، منتجات قارية للبناء، من�سات غري معدنية م�سبقة  للعمل حتت املاء، مالط 

غري  تغليف  مواد  معدنية،  غري  ت�سقيف  مواد  معدنية،  غري  حرارية  بناء  مواد  ال�سنع، 

معدنية جلدران املباين، مواد تغليف غري معدنية، مواد تقوية غري معدنية للبناء، مواد 

رابطة الإ�سالح الطرق، عوامل رابطة ل�سنع البالط االآجري، مواد طالء الطرق، مواد 

اأنابيب  غري معدنية للبناء، مواد لتعبيد وطالء الطرق، موا�سري ت�سريف غري معدنية، 

قا�سية غري معدنية للبناء، موا�سري غري معدنية ملجاري الت�سريف، موا�سري متفرعة غري 

معدنية، �سواري )اأعمدة( غري معدنية، �سوامع غري معدنية، طالءات قارية للت�سقيف، 

اأو احلجارة، طالءات من االإ�سمنت �سامدة للنار، طالءات  �سناديق بريد مبنية بالطوب 

بناء(، طوب، طوب ر�سف غري معدين، طوب ر�سف م�سيء، طوب حراري، طني،  )مواد 

طني اخلزافـني، طني االآجر، طني جريي، طني نا�سج )مواد بناء(، عتبات غري معدنية، 

خر�سانية،  بناء  عنا�سر  معدنية(،  غري  )تراكيب  معر�سات  لالأبواب،  معدنية  غري  عتبات 

احلديدية،  لل�سكك  معدنية  غري  عوار�ش  معدنية،  غري  عوار�ش  االإ�سمنت،  من  اأعمدة 

الفحم، قراميد غري معدنية، قرميد  للبناء، قار، قطران  للبناء، فلني جممع  ف�سيف�ساء 

غري معدين لل�سقف، قطران، قوالب غري معدنية ل�سب اخلر�سانة، قوالب غري معدنية 

لل�سباكة، غري معدنية، مباين غري معدنية، مباين متنقلة غري معدنية،  للبناء، قوالب 

بالط  لالأر�سيات،  معدين  غري  بالط  لل�سالمل،  معدنية  اأدراج  االإر�ساء،  حلبال  مرابط 

اأر�سيات مبلطة غري معدنية، بالط جدران غري معدين،  غري معدين للمباين، كوارتز، 

بناء(،  )مواد  جب�ش  )كوارتز(،  �سيليكا  حجارة  معدنية،  غري  بوابات  اخل�سب،  من  بالط 

جب�ش، جرانيت، جري، حبيبات زجاجية لو�سع عالمات على الطرق، حجارة ا�سطناعية، 

حجارة ر�سف لوحية غري معدنية، حجارة كل�سية طبا�سريية خام، حجارة للر�سف، حجر 

جريي، حجر رملي للبناء، حجر للبناء، حجر م�سامي، نوافذ غري معدنية، هياكل جذعية 

اأو  احلجر  من  هياكل  للبناء،  معدنية  غري  �سقاالت  الرخام،  اأو  اخلر�سانة  اأو  احلجر  من 
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اخلر�سانة اأو الرخام، ورق قاري مقوى للبناء، ورق للبناء، ركائز م�ستعر�سة غري معدنية، 

اأنابيب من  األواح غري معدنية للبناء،  اأعمدة غري معدنية للبناء،  �سياجات غري معدنية، 

احلجر الرملي، موا�سري ماء غري معدنية، جماري ت�سريف غري معدنية لل�سوارع، برك 

�سباحة )تراكيب( غري معدنية، بطانات غري معدنية جلدران املباين، اأبواب غري معدنية، 

اأحوا�ش عائمة غري معدنية الإر�ساء القوارب، اأردواز، اأ�سمنت اأ�سب�ستو�ش، اإ�سمنت، بطانات 

اأ�سفلت،  �سوئية،  فلطائية  خاليا  تت�سمن  معدنية  غري  اأ�سقف  للمباين،  معدنية  غري 

اأ�سمنت لالأفران،  مـعـبـر، غري معدين،  اأر�سيات خ�سبية مزخرفة،  اأر�سيات غري معدنية، 

اأ�سمنت لالأفران العالية احلرارة، طني للبناء، اإ�سمنت من املغني�سيا، اأ�سرطة من القطران 

للبناء، اأ�سغال من حجارة البناء، اأعمدة تلغراف غري معدنية، اأعمدة غري معدنية خلطوط 

الطاقة، مظالت غري معدنية، اأعمدة من االإ�سمنت، اأغطية غري معدنية لفتحات املجاري، 

اأطر غري معدنية لالأبواب، اأغطية غري معدنية لالأ�سقف، اأغطية متحركة غري معدنية، 

اأكواخ، اأكواخ غري معدنية، األواح اإطارية غري معدنية لالأبواب، خ�سب للبناء، األواح خ�سبية 

للبناء، اأن�سجة اأر�سية، األواح خ�سبية للت�سقيف، األواح خ�سب، اأوليفـني للبناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلف روك اإكويبمنت اآند ماجنمنت �سريفـي�سز م.د.م.�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

مبنى   ،1 رقم  طابق  م.د.م.�ش،  االأعمال  مركز   ،2071 رقم:  وحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جويالري & جيمبلك�ش 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/12/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160326
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعاقد اخلارجي )م�ساعدة فـي االأعمال(، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، جتميع 
املعلومات  فهار�ش  جتميع  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  االإح�سائيات، 
و�سيانة  حتديث  ال�سجالت،  فـي  املعلومات  و�سيانة  حتديث  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات 
البيانات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، حتليل اأ�سعار التكلفة، تدقيق االأعمال، ترويج املبيعات 
)لالآخرين(، ت�سجيل االت�ساالت والبيانات املكتوبة، الت�سويق، تق�سي حقائق االأعمال، تقييم 
االأفراد،  العينات، توظيف  الكمبيوتر، توزيع  بيانات  املعلومات فـي قواعد  االأعمال، تنظيم 
توفـري املعلومات االت�سال التجارية والعملية، توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع 
املوؤ�س�سات،  ات�سال  خدمات  ال�سوقي،  الذكاء  خدمات  التناف�سي،  الذكاء  خدمات  االإنرتنت، 
خدمات ال�سكرتارية، حترير الفواتري، امل�ساعدة االإدارية فـي اال�ستجابة لطلبات املناق�سات، 
خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، خدمات املقارنة بني االأ�سعار، خدمات الو�ساطة التجارية، 
على  ال�سلع  عر�ش  البناء،  مل�ساريع  االأعمال  م�ساريع  اإدارة  خدمات  املوؤقتة،  االأعمال  اإدارة 
و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، م�سك الدفاتر، االإدارة التجارية لرتخي�ش ال�سلع 
التجارية  وامل�سورة  املعلومات  توفـري  الن�سو�ش،  معاجلة  باآخرين،  اخلا�سة  واخلدمات 
للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات واخلدمات، خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، خدمات 
االإقرار  اإيداع  خدمات  االأخرى(،  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين  ال�سراء 
ال�سريبي، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، العالقات العامة، عر�ش ال�سلع، الطباعة، الدعاية 
واالإعالن، درا�سات ال�سوق، خدمات وكاالت املعلومات التجارية، خدمات وكاالت التوظيف، 
املعاجلة  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
االإدارية لطلبات ال�سراء، توفـري معلومات االأعمال، اأبحاث الت�سويق، توفـري �سوق اإلكرتونية 
مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اإدارة االأعمال ملقدمي اخلدمات امل�ستقلة، اإدارة امللفات 
املحو�سبة، اأبحاث االأعمال، ا�ست�سارات فـي اإدارة وتنظيم االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، 
التنظيم االإداري لل�سركات بالتعاقد اخلارجي، اإعداد ال�سرائب، اإعداد ك�سوفات احل�سابات، 
عن  البحث  الكمبيوتر،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  الرواتب،  ك�سوف  اإعداد 
املعلومات فـي ملفات الكمبيوتر لالآخرين، البحث عن كفالة، التدقيق املايل، التفاو�ش على 

عقود االأعمال لالآخرين، التفاو�ش وعقد ال�سفقات التجارية ل�سالح الغري.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلف روك اإكويبمنت اآند ماجنمنت �سريفـي�سز م.د.م.�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

مبنى   ،1 رقم  طابق  م.د.م.�ش،  االأعمال  مركز   ،2071 رقم:  وحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جويالري & جيمبلك�ش 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/12/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160327
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف  للمباين،  اخلارجية  ال�سطوح  تنظيف  املركبات،  بطاريات  �سحن  الطرق،  تعبيد 
البحرية،  اأمواج لالأر�سفة  بناء حواجز  االآبار،  الداخل، حفر  املباين من  ال�سوارع، تنظيف 
الرافعات  تاأجري  احلفارات،  تاأجري  )البولدوزرات(،  اجلرافات  تاأجري  النوافذ،  تنظيف 
)معدات اإن�ساء(، تاأجري اآالت التنظيف، تاأجري اآالت كنا�سة الطرق، تاأجري م�سخات ال�سرف، 
تاأجري معدات االإن�ساء، خدمات ا�ستخراج احلجارة، خدمات الت�سقيف، تقدمي خدمات فـي 
حاالت الت�سدع الهيدرويل، خدمات فنيي الكهرباء، خدمات النجارة، اإ�سالح اأقفال االأمان، 
بناء  اإعادة  املباين،  اإن�ساء  على  االإ�سراف  املاء،  حتت  االإ�سالح  االإن�ساء،  املعادن،  ا�ستخراج 
املحركات املعطلة اأو التالفة جزئيا، اإعادة بناء املكنات املعطلة اأو التالفة جزئيا، اإعادة الطالء 
بالق�سدير، االإن�ساءات حتت املاء، الرب�سمة، البناء، البناء بالطوب، جت�سي�ش )و�سع طبقة 
�سيانة  بالرمل،  ال�سنفرة  بالورني�ش،  التلميع  اجلراثيم،  من  التطهري  التزفـيت،  اجل�ش(، 
املركبات، �سحن املركبات الكهربائية، �سباكة املوا�سري، دهان ال�سطوح الداخلية واخلارجية، 
تركيب املرافق فـي مواقع االإن�ساءات، ال�سقل بالزجاج الربكاين )اأحجار اخلفاف(، الغ�سيل، 
اإن�ساء امل�سانع، اإن�ساء املوانئ، اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات، اإن�ساء و�سيانة خطوط االأنابيب، 
تقدمي ا�ست�سارات فـي جمال االإن�ساء، �سيانة برك ال�سباحة، �سيانة واإ�سالح املركبات ذات 
اإ�سالح خطوط الطاقة، متديدات الكبالت،  اأو الغاز العميقة،  اآبار النفط  املحركات، حفر 
ن�سب  ال�سداأ،  مقاومة  االإن�ساء،  عن  معلومات  توفـري  االإ�سالح،  عن  معلومات  توفـري 
ال�سقاالت، هدم املباين، تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية، تركيب واإ�سالح معدات الري، 
تركيب واإ�سالح معدات احلماية من الفـي�سانات، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات 
املكتبية، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات االآلية، تركيب و�سيانة واإ�سالح معدات احلا�سوب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلف روك اإكويبمنت اآند ماجنمنت �سريفـي�سز م.د.م.�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

مبنى   ،1 رقم  طابق  م.د.م.�ش،  االأعمال  مركز   ،2071 رقم:  وحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جويالري & جيمبلك�ش 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/12/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160328
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)الك�سط(،  بال�سحج  التلميع  الت�سفـيح،  الطحن،  اأعمال  والف�سالت،  النفايات  تدوير  اإعادة 
الطالء  لالآخرين،  خم�س�سة  االأبعاد  ثالثية  طباعة  ال�سحذ،  )الك�سط(،  ال�سحج  احلدادة، 
بالذهب، الطلي بالكهرباء، الطلي بالكادميوم، الطالء بالق�سدير، الطالء بالف�سة، الطلي 
باملعادن، الفلكنة )معاجلة املواد(، اللحام، الطلي بالكادميوم، املغنطة، النجارة، النق�ش، اإنتاج 
الطاقة، اإعادة التدوير لالأف�سل )اإعادة تدوير النفايات(، تاأجري املولدات، جتميع املواد ح�سب 
خدمات  اللحام،  خدمات  التكرير،  خدمات  والف�سالت،  النفايات  حرق  )لالآخرين(،  الطلب 
التنظيف بال�سفع الرملي، �سبك املعادن، �سحج املواد، �سقي املعادن، فرز النفايات واملواد القابلة 
للتدوير )حتويل(، قطع ومعاجلة االأخ�ساب، معاجلة الزيت، معاجلة املعادن، معاجلة الفخار 
اأو اخلزف بالنار، معاجلة املياه، معلومات عن معاجلة النفايات، توفـري املعلومات ذات العالقة 

مبعاجلة املواد، ن�سر املواد، اإتالف النفايات والف�سالت، اإزالة التلوث من املواد اخلطرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلف روك اإكويبمنت اآند ماجنمنت �سريفـي�سز م.د.م.�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

مبنى   ،1 رقم  طابق  م.د.م.�ش،  االأعمال  مركز   ،2071 رقم:  وحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جويالري & جيمبلك�ش 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/12/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160329
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأبحاث تكنولوجية، البحث اجليولوجي، البحث الكيميائي، البحث امليكانيكي، اال�ست�سارات 
التقنية،  الكتابة  العملي،  البحث  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارات  املعمارية، 
الكيميائي،  التحليل   ،)SaaS( كخدمة  الربجميات  لالآخرين،  منتجات  وتطوير  بحث 
تدقيق الطاقة، الديكور الداخلي، الت�سميم ال�سناعي، التنقيب اجليولوجي، امل�سح، امل�سح 
اجليولوجي، املعايرة )القيا�ش(، الهند�سة، اإن�ساء و�سيانة مواقع الويب لالآخرين، البحث 
فـي جمال اإن�ساء املباين، البحث فـي جمال اللحام، م�سح حقول البرتول، املن�سات كخدمة 
)PaaS(، برجمة الكمبيوتر، تاأجري برجميات الكمبيوتر، تاأجري خوادم ال�سبكات، حتديث 
برجميات الكمبيوتر، تاأجري خوادم ال�سبكات، حتميل برجميات كمبيوتر، حتويل البيانات 
ت�سميم  املدن،  تخطيط  البيانات،  تخزين  اإلكرتونية،  اإلى  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو 
تفعيل  الكمبيوتر،  من�سات  تطوير  الداخلي(،  )الديكور  الت�سميم  التخطيطية،  الفنون 
مواقع الكمبيوتر )مواقع الويب(، حتويل بيانات الوثائق اإلى بيانات رقمية )م�سح(، توفـري 
املعلومات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والربجمة عن طريق مواقع االإنرتنت، خدمات 
اال�ست�سارات  اخلارجي(،  )التعاقد  خارجية  م�سادر  بوا�سطة  املتاحة  املعلومات  تكنولوجيا 
التكنولوجية، خدمات التنقيب فـي جمال �سناعات النفط والغاز والتعدين، خدمات ر�سم 
البيئة،  حماية  جمال  فـي  البحث  البرتول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�ش  التحاليل  اخلرائط، 
اال�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، ر�سم خمططات االإن�ساء، فح�ش املواد، فح�ش اآبار 

البرتول، اخلدمات املعمارية، مراقبة اجلودة، م�سح االأرا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلف روك اإكويبمنت اآند ماجنمنت �سريفـي�سز م.د.م.�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

مبنى   ،1 رقم:  طابق  م.د.م.�ش،  االأعمال  مركز   ،2071 رقم:  وحدة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جويالري & جيمبلك�ش 3، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب:: 2022/12/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160588

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة, م�ستح�سرات تبخري عطور, عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخامة م�سقط لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160093

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني اإلإقامة الفنادق والنزل, التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, 

خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات 

مطاعم وا�سوكو, خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا, تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اولينا للتجارة واإل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155875

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هيدروجني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريا�ض،   ،12382 النخيـــل  حـــي  ان-01،  اأي  مبنــــى  الثانـــي 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155876

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تزليق،  زيت  معدين،  وقود  وقود،  فحم  وقود،  �سمع،  �سريي�سني  متبخرة،  وقود  خماليط 

برتول، اأثري برتويل، زيت ديزل، غاز الوقود، غاز النفط، مزلقات، اولني، بارافـني، برتول 

خام اأو مكرر، زيت قابل لالحرتاق، اإ�سافات غري كيميائية لوقود املحركات، زيت �سناعي، 

وقود  وقود،  اإيثانول  الكهربائية،  الطاقة  حمركات،  زيت  املولدات،  غاز  وقود،  م�سلد  غاز 

الكتلة البيولوجية، وقود البنزين، وقود الزايلني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريـــا�ض،   ،12382 النخيـــل  حــي  ان-01،  اأي  مبنــى  الثانــي 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155877

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مولــدات التيــار، مولـــدات الكهربــاء، تربينـــات هيدروليـــة، تربينـــات بخـــالف امل�ستخدمـــة 

فـي املركبات الربية، مولدات طاقة للطوارئ، توربينات الرياح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155878

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكتبية،  واملعدات  االآالت  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  الكهربائية،  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

اإن�ساء  على  االإ�سراف  املاء،  حتت  االإن�ساءات  االإن�ساء،  الت�سخني،  معدات  واإ�ســـالح  تركيـــب 

املباين، اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات، اإن�ساء امل�سانع، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات االآلية، 

اإن�ساء و�سيانة خطوط االأنابيب، معلومات عن االإن�ساء، معلومات عن االإ�سالح، ا�ستخراج 

اإزالة  املعادن، االإ�سالح حتت املاء، حفر االآبار، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، 

الآبـــار  العميقــــة  احلفـــر  عملـــيات  اإن�سائية،  ا�ست�سارات  الكهربائية،  االأجهزة  فـي  الت�سوي�ض 

اأ�سالك الطاقة، تغيري بطاريات ال�سيارات، مد الكابالت، خدمة  اإ�سالح  اأو الغاز،  النفـــط 

التمديدات حتت االأر�ض، خدمات الكهربائيني، �سحن املركبات الكهربائية، خدمات �سحن 

بطارية الهاتف اخلليوي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155879

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  ت�سخني،  مراجل  تدفئة،  من�ساآت  احلرارة،  توليد  اإعادة  اأجهزة  حرارية،  مركمات 

املياه،  املياه، �سبكات تو�سيل  الغازي، �سبكات توزيع  اأو  ال�سائل  اأو  ال�سلب  الوقود  لت�سخني 

املياه، مبادالت حرارية بخالف  تر�سيح  �سبكات  املاء،  تنقية  امللوحة، من�ساآت  اإزالة  وحدات 

اأجزاء اآالت، من�ساآت لتنقية نفايات املجاري، اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء اأو املاء، اأجهزة واآالت 

لتنقية املاء، لوازم تنظيم الأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز، لوازم ال�سالمة الأجهزة وموا�سري 

املاء اأو الغاز، اأجهزة الإزالة ع�سر املاء، من�ساآت توريد املياه، جممعات �سم�سية للت�سخني.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155880

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

انود، جممعات كهربائية، لوحات حتكم كهربائية، خاليات  للبطاريات، بطاريات  �سفائح 

بطاريــات،  للبطاريــــات،  �سبـــكات  غلفانيـــة،  بطاريــات  البطاريــات،  �سحن  اأجهزة  غلفانية، 

كهربائية، برامج حا�سوب م�سجلة، خاليا كهربائية �سوئية، بطاريات �سم�سية، برجميات 

حا�سوب م�سجلة، برامج مراقبة برامج حا�سوب، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، 

من�سات  الكهرباء،  الإنتاج  �سم�سية  األواح  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات 

لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

-172-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155882

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نقل وتخزين النفايات، توزيع الطاقة، جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير، االإمداد باملاء، 

توزيع املاء، توزيع الكهرباء، التخزين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155883

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة  عن  معلومات  والنفايات،  الفـــ�سالت  تعبئـــة  اإعادة  املياه،  معاجلة  الهواء،  تنقية 

املواد، معاجلة الزيت، خدمات التكرير، معاجلة النفايات بالتحويل، اإنتاج الطاقة، تاأجري 

املولدات، اإتالف النفايات والف�سالت، اإزالة التلوث من املواد اخلطرة، فرز النفايات واملواد 

القابلة للتدوير حتويل، اإعادة التدوير لالأف�سل اإعادة تدوير النفايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155884

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  عر�ض،  العملي  التدريب  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات 

املهني، تنظيم وعقد  التدريب  اإعادة  اأو تدريبية،  املهني ن�سائح تعليمية  التوجيه  تدريب، 

منتديات تعليمية املبا�سرة، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، معرفة كيفـية 

النقل والتدريب.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155886

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول، االأبحاث البكتريية، االأبحاث الكيميائية، 

اإجــــراء درا�ســـــات امل�ساريــع التقينة، امل�سح  اآبــار البـــرتول،  االأبحـــاث التكنولوجيــة، فحـــ�ض 

اجليولوجـــي، مـــ�سح حــقول البرتول، برجمة احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، االأبحاث 

امليكانيكية، االأبحاث اجليولوجية، ت�سميم برامج حا�سوبية، تاأجري برامج حا�سوب، البحث 

وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، اال�ستك�ساف حتت املاء، �سيانة برامج حا�سوب، االأبحاث 

البيولوجية، امل�سح، حتميل برامج حا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، اأبحاث 

فـي جمال معلومات البيئة، توفـري املعلومات العلمية، وتقدمي امل�سورة واال�ست�سارات فـيما 

يتعلق بـموازنة الكربون، حتليل املياه، خدمات خمترب علمي، التدقيق فـي جمال الطاقة، 

الربجميات كخدمات SaaS، البحث العلمي، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات اال�ست�سارة فـي 

فـي  التنقيب  PaaS، خدمات  املعلومات كخدمات  التكنولوجيا، من�سات تكنولوجيا  جمال 

جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، ت�سجيل ا�ستهالك الطاقة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003732601 - تاريخ االأولوية: 2021/12/14 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155685

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمم�ض،  غري  بن  قهوة،  كاكاو،  الوفل،  كعك  �سكرية،  حلويات  للقهوة،  منكهات  يان�سون، 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، �ساي، �سوكوالتة، م�ستح�سرات لتكثيف 

الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، بهارات، �سكر، عجينة كعك، م�سروبات 

معكرونة،  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهــوة  م�سروبـــات  باحلليـــب،  كاكـــاو 

خبز، فطائر، �سندوي�سات، ب�سكويت بالزبدة، �ساغو، �سربات مثلجات، منكهات للم�سروبات 

بخالف الزيوت العطرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 

ملكي لال�ستهالك  منتجــات حبوب، هالم  رقائــق  ا�سطناعـي،  بـــن  ال�سوكوالتـــة،  اأ�سا�سهـــا 

مثلج،  �ساي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  طبية،  لغايات  امل�ستــخدم  بخــالف  الب�ســـري 

اأ�سا�سها  �ساي، فطائر  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  ال�ســاي، عجني، ورد  اأ�سا�سـها  م�سروبات 

دقيق، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، كب�سوالت القهوة اململوءة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قهوة مزاج )�سركة ال�سخ�ض الواحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:حي غرناطة، طريق الدمام، الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155686

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الوفل،  كعك  �سكرية،  حلويات  للقهوة،  منكهات  يان�سون، 

كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

املخفوقة، بوظة،  الكرمية  لتكثيف  �سوكوالتة، م�ستح�سرات  �ساي،  للقهوة، كعك،  كبدائل 

فطائر حمالة بانكيك، بهارات، �سكر، عجينة كعك، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

�سندوي�سات،  فطائر،  خبــــز،  معكرونة،  باحللـــيب،  �سوكوالتـــة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة 

ب�سكويت بالزبدة، �ساغـــو، �سربات مثلجات، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

ال�سوكوالتة، بن  اأ�سا�سها  الكاكاو، م�سروبات  اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  م�سروبات 

امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم  حبوب،  منتجات  رقائق  ا�سطناعي، 

لغايات طبية، هالميات جلي، فواكه حلويات، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، عجني، 

البابوجن،  اأ�سا�سها  اأ�سا�سها دقيق، م�سروبات  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، فطائر  ورد 

كب�سوالت القهوة اململوءة

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قهوة مزاج )�سركة ال�سخ�ض الواحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:حي غرناطة، طريق الدمام، الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155568

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سورات  دوريات،  جمالت  كتب،  جغرافـية،  خرائط  ر�سم،  اأو  كتابـــــة  دفاتـــر  روزنامـــات، 

لوحات  قرطا�سية،  اإعالن  بطاقات  م�ساعدة،  يوميات  قرطا�سية،  مطبوعات،  مطبوعة، 

اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، اأ�سرطة تلقائية الل�سق للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، 

موؤ�سرات للكتب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بورت غالب ريزورت �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مركز جبل اجلزيرة احلمراء قطاع الق�سري، 
مر�سى علم البحر االأحمر، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155569

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات النزل، خدمات 

اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، 

خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق ال�سغرية  اإقامة، حجز  اأماكن  خميمات العطالت 

املوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بورت غالب ريزورت �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مركز جبل اجلزيرة احلمراء قطاع الق�سري، 
مر�سى علم البحر االأحمر، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156342

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويــج املبيعــــات لالآخريـــن، ت�سويـــق، الت�سويق اال�ستهدافـي، 

تنميـــط امل�ستهلك الأغـــرا�ض جتاريــة اأو ت�سويقية، عر�ض �سلع 

على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، تنظيم املعار�ض 

ت�سنيفات  توفـري  العينات،  توزيع  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات 

امل�ستخدمـــني لالأغـــرا�ض التجاريــــة اأو االإعالنـــية، توفـري مراجعات امل�ستخدم لالأغرا�ض 

التجارية اأو االإعالنية، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، 

الو�ساطة فـي قطاع  الو�ساطة التجارية، خدمات  املقارنــة بني االأ�ســــعار، خدمات  خدمـــات 

االأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ض ورواد االأعمال الباحثني 

جتارية  معلومات  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�ض  التجارية  االإدارة  معاجلة  متويل،  عن 

ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين 

�سراء �سلع وخدمات الأعمال اأخرى، خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، درا�سات ال�سوق، 

اإدارة جتارية لربامج ال�سداد  اأبحاث الت�سويق،  اإدارة االأعمال،  عر�ض ال�سلع، امل�ساعدة فـي 

احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  االإعــالن  االأعـــمال،  تنظـــيم  ا�ستــ�سارات  للغيـــر، 

التفاو�ض على عقود االأعمال با�سم الغري، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، الدعاية 

واالإعالن عرب التلفزيون، خدمات وكاالت التوظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيبا�ض ال�سرق االأو�سط �ض.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ض.ب: 3843، جبل علي، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152528

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق بطاطا مقلية، زيت لفت للطعام، مربيات، فواكه جممدة، 

�سوربات، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، زيوت للطعام، 

متور، �سمك غري حي، حلوم ال�سيد ميتة، زيت ذرة للطعام، زيت 

�سم�سم، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخلــ�سراوات، خال�ســـات حلـــوم، كفــــري م�ســــروب 

زيت  حمفوظ،  زيتون  حمفوظ،  ب�سل  حم�سرة،  مك�سرات  حمفوظ،  عد�ض  احلليب،  من 

�سلطات  �سلطات خ�سراوات،  بندورة،  بازالء حمفوظة، معجون  للطعام، خملالت،  زيتون 

فواكه، �سلمون، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ض للطعام، حلوم دواجن 

غري حية، فطور حمفوظة، بقول حمفوظة، حلوم حمفوظة، �سمك معلب، دقيق �سمك 

لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، خ�سراوات معلبة، اأجفار فلفل حمفوظ، 

كو�سى،  عجينة  طماطم،  مركز  خ�ساف،  لالأكل،  معد  الكتان  بذر  زيت  )حمفوظ(،  ثوم 

مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، فالفل، خ�سراوات جممدة، ذرة حلوة غري معاجلة، زيت 

املح�سرة،  الفواكه  املح�سرة،  الفواكه، اخل�سراوات  للطعام، معجون ع�سري  ال�سويا  فول 

الزجنبيل املكبو�ض اأو املخلل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيمني �سيهر �سباهان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة اأ�سفهان، مدينة اأ�سفهان، مدينة جي ال�سناعية، ال�سارع 
العا�سر، زاوية ال�سارع الفرعي الثاين، رقم 14 ر.ب: 8159485734، 

اإيران

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157181

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  واإعالن،  دعاية  امل�ستهلكني،  والء  اإدارة  برامج 

احل�سابات،  تدقيق  االأعمال،  تقييم  الغري،  ل�سالح  االت�ساالت  خدمات  فـي  اال�سرتاكات 

املعلومات واالأخبار عن االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، 

مل�ساريع  االأعمال  اإدارة م�ساريع  الفنادق، خدمات  اأعمال  اإدارة  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

البناء، اأبحاث االأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، جتميع املعلومات 

فـي قواعد بيانات حا�سوب، جتميع فهار�ض املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية، اإدارة امللفات 

وكاالت  خدمات  العينات،  توزيع  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  ال�سلع،  عر�ض  املربجمة، 

اال�سترياد والت�سدير، التفاو�ض وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، التفاو�ض على 

عقود االأعمال با�سم الغري، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، االإعالن والدعاية املبا�سرة على 

�سبكات احلا�سوب، تنظيم املعار�ض لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم معار�ض مهنية لغايات 

جتارية واإعالنية، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري االإداري لل�سركات، خدمات التجميع 

اإدارة �سوؤون املوظفـني، عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم  امل�ساعدة فـي االأعمال، ا�ست�سارات 

�سلع وخدمات الأعمال  �سراء  تاأمني لالآخرين  اأو  توفـري  بالتجزئة، خدمات  البيع  لغايات 

اأخرى، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، 

اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، تاأجري منا�سب للبيع، تاأجري  اإتاحة �سوق 

اآالت البيع، ترويج املبيعات لالآخرين، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، الدعاية 

البيانات احلا�سوبية،  قواعد  فـي  البيانات  التلفزيـــون، حتديـــث و�سيانــة  عبــــر  واالإعـــالن 

حتديث و�سيانة البيانات فـي ال�سجالت، حتديث مواد الدعاية واالإعالن، حت�سني احلركة 

فـي مواقع االإنرتنت.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760286 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

-181-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157182

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، اإدارة العمارات، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء، �سريفة، 

ال�سم�سرة، ا�ستثمار االأموال، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، حتويل االأموال اإلكرتونيا، 

اجلمركي،  التخلي�ض  �سم�سرة  خدمات  مالية،  ا�ست�سارات  املالــي،  التحلـــيل  الديـــون،  بـــيع 

التقييم املايل التاأمني واالأعمال امل�سرفـية والعقارات، املعلومات املالية، االإدارة املالية، اإدارة 

مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، اأبحاث مالية، الكفاالت املالية، اخلدمات التمويلية، تقدير 

ال�سرائب، �سم�سرة التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، معلومات التاأمني، ا�ستثمار اأموال، اإ�سدار 

بطاقات �سراء ذات قيمة، اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية، االأعمال امل�سرفـية اخلا�سة بالرهانات، 

مالية  توفـري معلومات  املايل،  التح�سيل  تنظيم  �سبكية،  النقدية، �سريفة  القطع  تثمني 

عن طريق مواقع االإنرتنت، منح تخفـي�سات ملوؤ�س�سات الغري امل�ساركة من خالل ا�ستعمال 

بطاقة ع�سوية، خدمات وكاالت العقارات، تثمني العقارات، وكالء االإ�سكان، اإدارة العقارات، 

املكاتب  تاأجري  املكاتب عقارات،  تاأجري  املزارع،  تاأجري  ال�سقق،  تاأجري  االإيجارات،  حت�سيل 

املالية، تثمني  االأوراق  �سم�سرة  الودائع،  العقارات، خدمات حفظ  تاأجري  امل�سرتك،  للعمل 

الطوابع، stocks and bonds brokerage، �سندات الكفالة، االئتمان، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760286 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157183

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املباين،  اإن�ساء  على  االإ�سراف  بالطوب،  البناء  التزفـيت،  ال�سناعي،  الثلج  �سناعة  خدمات 

خدمات النجارة، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين، تنظيف املباين من الداخل، تنظيف 

من  التطهري  املباين،  هدم  االإن�ساء،  االإن�ساء،  عن  معلومات  اإن�سائية،  ا�ست�سارات  املالب�ض، 

اجلاف،  التنظيف  االآبار،  حفر  الغاز،  اأو  النفط  الآبار  العميقة  احلفر  عمليات  اجلراثيم، 

تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية، اإن�ساء امل�سانع، اإن�ساء املوانئ، تركيب واإ�سالح اأجهزة 

تكييف الهواء، تركيب واإ�سالح معدات احلماية من الفـي�سانات، تركيب االأبواب والنوافذ، 

خدمة التمديدات حتت االأر�ض، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، تركيب واإ�سالح 

معدات الري، تركيب معدات املطابخ، غ�سيل وكي املالب�ض، مد الكابالت، تركيب و�سيانة 

واإ�سالح املعدات االآلية، البناء، ا�ستخراج املعادن، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات 

املكتبية، دهان االأ�سطح الداخلية واخلارجية، بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية، اإن�ساء و�سيانة 

خطـــوط االأنابيــــب، التج�ســي�ض و�ســع طبقة اجل�ض، �سباكة املوا�سري، خدمات ا�ستخراج 

احلجارة، تاأجري معدات االإن�ساء، معلومات عن االإ�سالح، تعبيد الطرق، خدمات الت�سقيف 

و�سع االأ�سقف، خدمات الكهربائيني، اإزالة الثلج، تنظيف ال�سوارع، �سيانة برك ال�سباحة، 

واإ�سالح  اإن�ساء  املاء،  االإ�سالح حتت  املاء،  االإنـــ�ساءات حتــت  التلفونـــات،  واإ�ســــالح  تركـــيب 

امل�ستودعات، الغ�سيل، تنظيف النوافذ.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760286 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157184

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، تنظيم رحالت بحرية، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق 

عرب االإنرتنت، ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل البوارج، تاأجري القوارب، تخزين القوارب، 

النقل بوا�سطة القوارب، حجز مقاعد ال�سفر، النقل باحلافالت، مواقف ال�سيارات، النقل 

بال�سيارات، خدمات قيادة ال�سيارات، جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير، ت�سليم الب�سائع، 

ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، توزيع الطاقة، توزيع الكهرباء، حرا�سة امل�سافرين، النقل 

ال�سحن فـي ميناء  اأجرة  ال�سحن، دفع  ال�سم�سرة فـي  بال�سفن،  ال�سحن  العبارات،  بوا�سطة 

الو�سول، عقود النقل البحري، تاأجري الكراجات، اجلر اأو النقل، النقل بال�سنادل، تخزين 

اأماكن  تاأجري  ال�سلع، ت�سليم الطرود،  الهوي�سات، تغليف  النقل البحري، ت�سغيل  االأمتعة، 

اإلكرتونيا،  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات  املادي  التخزين  ركاب،  نقل  ال�سيارات،  وقوف 

اإر�ساد ال�سفن، النقل مبراكب التنزه، العتالة التحميل والتنزيل، النقل بال�سكك احلديدية، 

امل�ستودعات،  تاأجري  التخزين،  حاويات  تاأجري  املالحة،  اأنظمة  تاأجري  االنتقال،  خدمات 

ال�سم�سرة فـي ال�سفن، التخزين، معلومات التخزين، خزن الب�سائع، النقل ب�سيارات االأجرة، 

معلومات مرورية، النقل بالرتام، النقل، نقل وتخزين النفايات، ال�سم�سرة فـي النقل، النقل 

بوا�سطة خطوط االأنابيب، نقل امل�سافرين، احلجز للنقل، خدمات النقل الرتياد االأماكن 

تاأجري  احلمولة،  تفريغ  لل�سفر،  احلجز  اللوجي�ستي،  النقل  النقل،  معلومات  ال�سياحية، 

املركبات، توزيع املاء، االإمداد باملاء.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760286 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

-184-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157186

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املو�سيقية،  احلفالت  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم 

االجتماعـــــات،  واإدارة  تنظيــــم  املوؤمتــــرات،  واإدارة  تنظـــــيم 

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم، اإر�ساد التدريب، 

تنظيم جوالت برفقة مر�سدين �سياحيني، معلومات عن الرتبية والتعليم، الن�سر املكتبي 

االألعاب  الت�سلية، خدمات  الرتفـيه، خدمات  امل�سيف، معلومات عن  االإلكرتوين، خدمات 

ال�سحية  النوادي  خدمات  اللعب،  معدات  تاأجري  حا�سوب،  �سبكـــة  مـــن  مبا�ســـرة  املقدمــــة 

تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه، معرفة كيفـية 

اأو  املباريات  تنظيم  االإنرتنت،  على  االإلكرتونية  وال�سحــف  الكتـــب  نـــ�سر  تدريـــب،  النـــقل 

املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم حفالت 

ترفـيه، الت�سوير الفوتوغرافـي، الرتبية البدنية، التدريب العملي عر�ض، عر�ض متثيليات 

توفـري  ومعار�ض،  املتاحف عر�ض  توفـري جتهيزات  الغولف،  لعبة  ت�سهيالت  توفـري  حية، 

املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفـري املو�سيقى غري ال�سبكية، غري 

و�سائل  توفـري  للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  الفـيديوهات  توفـري  للتنزيل،  متاحة 

اال�ستجمام، توفـري ت�سهيالت ريا�سية، ن�سر الكتب، معلومات عن اال�ستجمام، تاأجري معدات 

الغط�ض، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، تاأجري مالعب التن�ض، خدمات املع�سكرات 

ترفـيه،  التذاكر  وكاالت  خدمات  امل�سرحي،  االإنتاج  والتعليم،  الرتبية  خدمات  الريا�سية، 

توقيت املنا�سبات الريا�سية، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، التوجيه املهني 

دليل،  برفقة  الت�سلق  رحالت  ترتيب  املهني،  التدريب  اإعادة  تدريبية،  اأو  تعليمية  ن�سائح 

االأكادمييات للرتبية والتعليم، تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة، التعليم فـي املدار�ض 

الداخلية، االمتحانات التعليمية، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ض، خدمات تعليمية 

مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة، تعليمات الريا�سة البدنية، تعليمات اجلودو.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760286 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157187

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل، حجز النزل، خدمات النزل، خدمات املقاهي، 

بالطعام  التموين  الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات 

وال�سراب، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، احلجز فـي الفنادق، خدمات الفنادق، 

معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات 

والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة 

ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك، خدمات اال�ستقــبال فـــي اأماكـــن االإقامـــة املوؤقتـــة اإدارة حـــاالت 

تاأجري  الزجاجية،  واالأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  واملغادرة،  الو�سول 

اأجهزة الطبخ، تاأجري غرف االجتماعات، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات املطاعم، 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، حجز اأماكن 

االإقامة املوؤقتة، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760286 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157188

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف احليوانات والعناية بها، خدمات تربية االأحياء املائية، خدمات �سالونات التجميل، 

املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، خدمات طب االأ�سنان، تن�سيق الزهور، زراعة احلدائق، خدمات 

م�ست�سفـيات،  الــب�ستنــــة،  ال�سحيـــة،  املنتجعات  خدمات  ال�سحية،  الرعاية  ال�سعر،  ت�سريح 

باأظافر  العناية  باملروج،  العناية  االأر�سية،  امل�سطحات  االأر�سية، ت�سميم  امل�سطحات  زراعة 

املعدات  تاأجري  الطبية،  امل�ساعدة  الطبية،  العــيادات  خدمـــات  التدليـــك،  امل�ســـاج  اليديــــن، 

مبكر  وقت  فـي  املهنية  االأمرا�ض  ومعاجلة  عن  للك�سف  خا�سة  الطبي  الفح�ض  الطبية، 

من م�سارها، التمري�ض الطبي، خدمات فنيي الب�سريات، خدمات مكافحة االآفات لغايات 

الزراعة وتربية االأحياء املائية والب�ستنة والغابات، تنظيف احليوانات االأليفة والعناية بها، 

ال�سحية،  لالأغرا�ض  العامة  احلمامات  خدمات  الطبيعي،  العالج  ال�سيدالنية،  الن�سائح 

تاأجري مرافق �سحية، خدمات احلمامات البخارية، خدمات الت�سمي�ض، خدمات احلمامات 

املائية  االأحياء  وتربية  الزراعة  لغايات  الــ�سارة  واحليوانـــات  احل�ســـرات  اإبـــادة  الرتكيـــة، 

تاأجري  ال�سحة،  مراكز  خدمات  النباتات،  زراعة  البيطرية،  امل�ساعدة  والغابات،  والب�ستنة 

اأجهزة ت�سفـيف ال�سعر، ا�ست�سارة �سحية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760286 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157189

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، جتميع فهار�ض املعلومات لغايات جتارية 

دعائية، اإدارة امللفات املربجمة، عر�ض ال�سلع، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، توزيع العينات، 

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، التفاو�ض وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، 

التفاو�ض على عقود االأعمال با�سم الغري، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، االإعالن والدعاية 

املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، تنظيم املعار�ض لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم معار�ض 

لل�سركات،  االإداري  للت�سيري  ا�ستعانة بجهات خارجية  واإعالنــية،  لغايـــات جتاريـــة  مهنــية 

�سلع  عر�ض  املوظفـني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  االأعمال،  فـي  امل�ساعــدة  التجميع  خدمات 

على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع 

وخدمات الأعمال اأخرى، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، توفـري معلومات االأعمال عن طريق 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

مواقع االإنرتنت، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، تاأجري منا�سب 

بيانات  قواعد  فـي  معلومات  تنظيم  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  البيع،  اآالت  تاأجري  للبيع، 

حا�سوب، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات 

واالإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  احلا�سوبية، 

حت�سني احلركة فـي مواقع االإنرتنت، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، دعاية واإعالن، خدمات 

امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، تنظيم اال�سرتاكات فـي خدمات االت�ساالت ل�سالح الغري، تقييم 

االأعمال، تدقيق احل�سابات، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، اإدارة 

اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، اإدارة اأعمال الفنادق، خدمات اإدارة 

اأو  اإدارة االأعمال التجارية  اأبحاث االأعمال، امل�ساعدة فـي  م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء، 

ال�سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760283 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157190

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني،  �سم�سرة  ال�سرائب،  تقدير  التمويلية،  اخلدمات  املالية،  الكفاالت  مالية،  اأبحاث 

قيمة،  ذات  �سراء  بطاقات  اإ�سدار  اأموال،  ا�ستثمار  التاأمني،  معلومات  التاأمني،  ا�ست�سارات 

اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية، االأعمال امل�سرفـية اخلا�سة بالرهانات، تثمني القطع النقدية، 

�سريفة �سبكية، تنظيم التح�سيل املايل، توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع االإنرتنت، 

خدمات  ع�سوية،  بطاقة  ا�ستعمال  خالل  من  امل�ساركة  الغري  ملوؤ�س�سات  تخفـي�سات  منح 

االإيجارات،  حت�سيل  العقارات،  اإدارة  االإ�سكان،  وكالء  العقارات،  تثمني  العقارات،  وكاالت 

تاأجري ال�سقق، تاأجري املزارع، تاأجري املكاتب عقارات، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك، تاأجري 

 stocks and الطوابع،  تثمني  املالية،  االأوراق  �سم�سرة  الودائع،  حفظ  خدمات  العقارات، 

bonds brokerage، �سندات الكفالة، االئتمان، ال�سوؤون العقارية، مكاتب العقارات وال�سقق 

ا�ستثمار  ال�سم�سرة،  �سريفة،  البناء،  مل�ساريع  التمويل  ترتيب  العمارات،  اإدارة  ال�سكنية، 

االأموال، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، حتويل االأموال اإلكرتونيا، بيع الديون، التحليل 

التاأمني  املايل  التقييم  اجلمركي،  التخلي�ض  �سم�سرة  خدمات  مالية،  ا�ست�سارات  املايل، 

ملدفوعات  مالية  اإدارة  املالية،  االإدارة  املالية،  املعلومات  والعقارات،  امل�سرفـــــية  واالأعمـــال 

ال�سداد للغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760283 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157191

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املباين،  اإن�ساء  على  االإ�سراف  بالطوب،  البناء  التزفـيت،  ال�سناعي،  الثلج  �سناعة  خدمات 

خدمات النجارة، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين، تنظيف املباين من الداخل، تنظيف 

من  التطهري  املباين،  هدم  االإن�ساء،  االإن�ساء،  عن  معلومات  اإن�سائية،  ا�ست�سارات  املالب�ض، 

اجلاف،  التنظيف  االآبار،  حفر  الغاز،  اأو  النفط  الآبار  العميقة  احلفر  عمليات  اجلراثيم، 

تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية، اإن�ساء امل�سانع، اإن�ساء املوانئ، تركيب واإ�سالح اأجهزة 

تكييف الهواء، تركيب واإ�سالح معدات احلماية من الفـي�سانات، تركيب االأبواب والنوافذ، 

خدمة التمديدات حتت االأر�ض، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، تركيب واإ�سالح 

معدات الري، تركيب معدات املطابخ، غ�سيل وكي املالب�ض، مد الكابالت، تركيب و�سيانة 

واإ�سالح املعدات االآلية، البناء، ا�ستخراج املعادن، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات 

املكتبية، دهان االأ�سطح الداخلية واخلارجية، بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية، اإن�ساء و�سيانة 

ا�ستخراج  خدمات  املوا�سري،  �سباكة  اجل�ض،  طبقة  و�سع  التج�سي�ض  االأنابيب،  خطوط 

احلجارة، تاأجري معدات االإن�ساء، معلومات عن االإ�سالح، تعبيد الطرق، خدمات الت�سقيف 

و�سع االأ�سقف، خدمات الكهربائيني، اإزالة الثلج، تنظيف ال�سوارع، �سيانة برك ال�سباحة، 

واإ�سالح  اإن�ساء  املاء،  حتت  االإ�سالح  املاء،  حتت  االإن�ساءات  التلفونات،  واإ�سالح  تركيب 

امل�ستودعات، الغ�سيل، تنظيف النوافذ.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760283 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157192

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، تنظيم رحالت بحرية، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق 

عرب االإنرتنت، ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل البوارج، تاأجري القوارب، تخزين القوارب، 

النقل  ال�سيارات،  النقل احلافالت، مواقف  ال�سفر،  القوارب، حجز مقاعد  النقل بوا�سطة 

بال�سيارات، خدمات قيادة ال�سيارات، جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير، ت�سليم الب�سائع، 

ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، توزيع الطاقة، توزيع الكهرباء، حرا�سة امل�سافرين، النقل 

ال�سحن فـي ميناء  اأجرة  ال�سحن، دفع  ال�سم�سرة فـي  بال�سفن،  ال�سحن  العبارات،  بوا�سطة 

الو�سول، عقود النقل البحري، تاأجري الكراجات، اجلر اأو النقل، النقل بال�سنادل، تخزين 

اأماكن  تاأجري  ال�سلع، ت�سليم الطرود،  الهوي�سات، تغليف  النقل البحري، ت�سغيل  االأمتعة، 

اإلكرتونيا،  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات  املادي  التخزين  ركاب،  نقل  ال�سيارات،  وقوف 

اإر�ساد ال�سفن، النقل مبراكب التنزه، العتالة التحميل والتنزيل، النقل بال�سكك احلديدية، 

امل�ستودعات،  تاأجري  التخزين،  تاأجري حاويات  املالحة،  اأنظمـة  تاأجري  االنتقـــال،  خدمـــات 

ال�سم�سرة فـي ال�سفن، التخزين، معلومات التخزين، خزن الب�سائع، النقل ب�سيارات االأجرة، 

معلومات مرورية، النقل بالرتام، النقل، نقل وتخزين النفايات، ال�سم�سرة فـي النقل، النقل 

بوا�سطة خطوط االأنابيب، نقل امل�سافرين، احلجز للنقل، خدمات النقل الرتياد االأماكن 

تاأجري  احلمولة،  تفريغ  لل�سفر،  احلجز  اللوجي�ستي،  النقل  النقل،  معلومات  ال�سياحية، 

املركبات، توزيع املاء، االإمداد باملاء.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760283 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157194

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوؤمترات، تنظيم  واإدارة  املو�سيقية، تنظيم  واإدارة احلفالت  واإدارة ندوات، تنظيم  تنظيم 

واإدارة االجتماعات، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم، 

اإر�ساد التدريب، تنظيم جوالت برفقة مر�سدين �سياحيني، معلومات عن الرتبية والتعليم، 

الت�سلية،  خدمات  الرتفـيه،  عن  معلومات  امل�سيف،  خدمات  االإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر 

خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة حا�سوب، تاأجري معدات اللعب، خدمات النوادي 

ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه، معرفة 

كيفـية النقل تدريب، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية على االإنرتنت، تنظيم املباريات اأو 

املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم حفالت 

ترفـيه، الت�سوير الفوتوغرافـي، الرتبية البدنية، التدريب العملي عر�ض، عر�ض متثيليات 

توفـري  ومعار�ض،  املتاحف عر�ض  توفـري جتهيزات  الغولف،  لعبة  ت�سهيالت  توفـري  حية، 

املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفـري املو�سيقى غري ال�سبكية، غري 

متاحة للتنزيل، توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، و�سائل اال�ستجمام 

تاأجري معدات  اال�ستجمام،  الكتب، معلومات عن  ن�سر  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفـري  توفـري، 

الغط�ض، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، تاأجري مالعب التن�ض، خدمات املع�سكرات 

ترفـيه،  التذاكر  وكاالت  خدمات  امل�سرحي،  االإنتاج  والتعليم،  الرتبية  خدمات  الريا�سية، 

توقيت املنا�سبات الريا�سية، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، التوجيه املهني 

دليل،  برفقة  الت�سلق  رحالت  ترتيب  املهني،  التدريب  اإعادة  تدريبية،  اأو  تعليمية  ن�سائح 

االأكادمييات للرتبية والتعليم، تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة، التعليم فـي املدار�ض 

الداخلية، االمتحانات التعليمية، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ض، خدمات تعليمية 

مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة، تعليمات الريا�سة البدنية، تعليمات اجلودو.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760283 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157196

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل، حجز النزل، خدمات النزل، خدمات املقاهي، 

بالطعام  التموين  الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات 

وال�سراب، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، احلجز فـي الفنادق، خدمات الفنادق، 

معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات 

والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية،  الطهاة 

حاالت  اإدارة  املوؤقتة  االإقامة  اأماكن  فـي  اال�ستقبال  خدمات  امل�ستهلك،  ماينا�سب  ح�سب 

تاأجري  الزجاجية،  واالأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  واملغادرة،  الو�سول 

اأجهزة الطبخ، تاأجري غرف االجتماعات، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات املطاعم، 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، حجز اأماكن 

االإقامة املوؤقتة، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760283 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157197

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف احليوانات والعناية بها، خدمات تربية االأحياء املائية، خدمات �سالونات التجميل، 

املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، خدمات طب االأ�سنان، تن�سيق الزهور، زراعة احلدائق، خدمات 

م�ست�سفـيات،  الب�ستنة،  ال�سحية،  املنتجعات  خدمات  ال�سحية،  الرعاية  ال�سعر،  ت�سريح 

باأظافر  العناية  باملروج،  العناية  االأر�سية،  امل�سطحات  االأر�سية، ت�سميم  امل�سطحات  زراعة 

املعدات  تاأجري  الطبية،  امل�ساعدة  الطبية،  العيادات  خدمات  التدليك،  امل�ساج  اليدين، 

مبكر  وقت  فـي  املهنية  االأمرا�ض  ومعاجلة  للك�سف عن  الطبي، خا�سة  الفح�ض  الطبية، 

من م�سارها، التمري�ض الطبي، خدمات فنيي الب�سريات، خدمات مكافحة االآفات لغايات 

الزراعة وتربية االأحياء املائية والب�ستنة والغابات، تنظيف احليوانات االأليفة والعناية بها، 

ال�سحية،  لالأغرا�ض  العامة  احلمامات  خدمات  الطبيعي،  العالج  ال�سيدالنية،  الن�سائح 

تاأجري مرافق �سحية، خدمات احلمامات البخارية، خدمات الت�سمي�ض، خدمات احلمامات 

املائية  االأحياء  وتربية  الزراعة  لغايات  ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات  اإبادة  الرتكية، 

تاأجري  ال�سحة،  مراكز  خدمات  النباتات،  زراعة  البيطرية،  امل�ساعدة  والغابات،  والب�ستنة 

اأجهزة ت�سفـيف ال�سعر، ا�ست�سارة �سحية.

-195-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760283 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157199

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، 

املبا�سرة على �سبكات  تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية واإعالنية، االإعالن والدعاية 

احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال اأخرى، تاأجري 

اآالت البيع، عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، تنظيم اال�سرتاكات فـي 

خدمات االت�ساالت ل�سالح الغري، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي االأعمال، تاأجري منا�سب 

للبيع، حت�سني احلركة فـي مواقع االإنرتنت، التفاو�ض وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب 

م�ساريع  اإدارة  خدمات  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  الغري، 

االأعمال مل�ساريع البناء، توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، اإتاحة �سوق 

اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري االإداري 

البيانات فـي ال�سجالت، جتميع  امل�ستهلكني، حتديث و�سيانة  اإدارة والء  لل�سركات، برامج 

الغري،  با�سم  االأعمال  عقود  على  التفاو�ض  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعلومات  فهار�ض 
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امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، 

ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، تدقيق احل�سابات، اإدارة اأعمال 

اإدارة  امل�ساعدة فـي  ال�سلع،  اإدارة �سوؤون املوظفـني، عر�ض  ا�ست�سارات  وا�ست�سارات تنظيمية، 

تقييم  العينات،  توزيع  واالإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال 

االأعمال، دعاية واإعالن، اأبحاث االأعمال، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، خدمات امل�سورة 

فـي اإدارة االأعمال، اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، تنظيم املعار�ض لغايات 

جتارية اأو دعائية، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، ترويج املبيعات لالآخرين، اإدارة اأعمال 

الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760287 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157202

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني،  �سم�سرة  االإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاالت  ال�سم�سرة، خدمات  العقارات،  تاأجري 

خدمات �سم�سرة التخلي�ض اجلمركي، �سريفة، تثمني العقارات، ا�ستثمار االأموال، �سندات 
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الكفالة، اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية، خدمات حفظ الودائع، تنظيم التح�سيل املايل، تقدير 

االئتمان،  الديون،  بيع  والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  ال�سرائب، 

اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري  اإدارة العقارات،  اخلدمات التمويلية، االإدارة املالية، 

العقارات  مكاتب  املالية،  االأوراق  �سم�سرة  بالرهانات،  اخلا�سة  امل�سرفـية  االأعمال  املزارع، 

االأموال  حتويل  التاأمني،  ا�ست�سارات  مالية،  ا�ست�سارات  املايل،  التحليل  ال�سكنية،  وال�سقق 

اإلكرتونيا، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تثمني القطع النقدية، حت�سيل االإيجارات، 

تثمني الطوابع، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة، تاأجري املكاتب عقارات، الكفاالت املالية، 

البناء، توفـري  مل�ساريع  التمويل  الديون، ترتيب  ب�ساأن  ا�ست�سارية  �سريفة �سبكية، خدمات 

معلومات مالية عن طريق مواقع االإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، ا�ستثمار 

من  امل�ساركة  الغري  ملوؤ�س�سات  تخفـي�سات  منح   ،stocks and bonds brokerage اأموال، 

ال�سوؤون  مالية،  اأبحاث  امل�سرتك،  للعمل  املكاتب  تاأجري  ع�سوية،  بطاقة  ا�ستعمال  خالل 

العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760287 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157203

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكي  غ�سيل  الداخل،  من  املباين  تنظيف  التزفـيت،  الكهربائية،  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

املالب�ض، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية، تاأجري معدات االإن�ساء، تركيب 

واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، االإن�ساء، االإ�سراف على اإن�ساء املباين، تركيب معدات املطابخ، 

هدم املباين، التطهري من اجلراثيم، اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات، تنظيف النوافذ، تنظيف 

اإن�ساء امل�سانع، تركيب واإ�سالح معدات الري، الغ�سيل، تركيب و�سيانة واإ�سالح  املالب�ض، 

املعدات االآلية، البناء، بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية، اإن�ساء و�سيانة خطوط االأنابيب، دهان 

اإن�ساء  املوا�سري،  �سباكة  اجل�ض،  طبقة  و�سع  التج�سي�ض  واخلارجية،  الداخلية  االأ�سطح 

املوانئ، البناء بالطوب، التنظيف اجلاف، معلومات عن االإن�ساء، معلومات عن االإ�سالح، 

ا�ستخراج املعادن، خدمات ا�ستخراج احلجارة، تعبيد الطرق، االإ�سالح حتت املاء، تنظيف 

احلا�سوب،  اأجهزة  واإ�ســــالح  و�سيانـــة  تركيب  االآبار،  حفر  للمبانـــي،  اخلارجـــية  ال�سطوح 

ال�سوارع،  تنظيف  ال�سناعي،  الثلج  �سناعة  خدمات  االأ�سقف،  و�ســـع  الت�سقيـــف  خدمـــات 

العميقة  احلفر  عمليات  النجارة،  خدمات  اإن�سائية،  ا�ست�سارات  والنوافذ،  االأبواب  تركيب 

الآبار النفط اأو الغاز، مد الكابالت، خدمة التمديدات حتت االأر�ض، خدمات الكهربائيني، 

تركيب واإ�سالح معدات احلماية من الفـي�سانات، اإزالة الثلج، االإن�ساءات حتت املاء، تركيب 

واإ�سالح التلفونات، �سيانة برك ال�سباحة.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760287 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157204

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باحلافالت،  النقل  بال�سيارات،  النقل  اجلوي،  النقل  باملاء،  االإمداد  امل�سافرين،  حرا�سة 

بال�سكك  النقل  بال�سنادل،  النقل  النقل،  اأو  اجلر  القوارب،  تاأجري  التنزه،  النقل مبراكب 

فـي  ال�سم�سرة  ال�سلع،  تغليف  والتنزيل،  التحميل  العتالة  الطرود،  ت�سليم  احلديدية، 

ال�سفن، تنظيم رحالت بحرية، خدمات النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية، تفريغ احلمولة، 

الهوي�سات، مواقف  ت�سغيل  الكهرباء،  توزيع  املاء،  توزيع  الب�سائع،  الب�سائع، خزن  ت�سليم 

ال�سيارات، التخزين، تاأجري امل�ستودعات، النقل بوا�سطة العبارات، ال�سحن بال�سفن، عقود 

اأماكن وقوف  النقل البحري، تاأجري الكراجات، النقل بوا�سطة خطوط االأنابيب، تاأجري 

ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب  القوارب،  بوا�سطة  النقل  النقل،  املركبات،  تاأجري  ال�سيارات، 

نقل ركاب، اإر�ساد ال�سفن، حجز مقاعد ال�سفر، النقل ب�سيارات االأجرة، النقل بالرتام، دفع 

اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول، النقل البحري، نقل امل�سافرين، نقل وتخزين النفايات، 

النقل، خدمات  فـي  ال�سم�سرة  ال�سحن،  فـي  ال�سم�سرة  القوارب،  االنتقال، تخزين  خدمات 

احلجز  التخزين،  حاويات  تاأجري  النقل،  معلومات  التخزين،  معلومات  ال�سيارات،  قيادة 

للنقل، احلجز لل�سفر، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، توزيع الطاقة، التخزين املادي 

نقل  اللوجي�ستي،  النقل  مرورية،  معلومات  اإلكرتونيا،  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات 

البوارج، تاأجري اأنظمة املالحة، جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير، تخزين االأمتعة، ترتيب 

خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب االإنرتنت.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760287 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157205

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الت�سلية،  خدمات  والتعليم،  للرتبية  االأكادمييات 

امل�سيف، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، 

الرتبية البدنية، و�سائل اال�ستجمام توفـري، خدمات الرتبية والتعليم، تعليمات الريا�سة 

البدنية، ن�سر الكتب، االإنتاج امل�سرحي، توفـري ت�سهيالت ريا�سية، خدمات النوادي للرتفـيه 

االجتماعات،  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  التعليم،  اأو 

تنظيم  الرتفـيه،  عن  معلومات  التعليمية،  االمتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات 

النوادي  خدمات  الغولف،  لعبة  ت�سهيالت  توفـري  تعليمية،  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ض 

للرتفـيه،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  وال�سحية،  البدنية  اللياقة  تدريبات  ال�سحية 

جتهيزات  توفـري  عر�ض،  العملي  التدريب  ترفـيه،  حفالت  تنظيم  حية،  متثيليات  عر�ض 

املتاحف عر�ض ومعار�ض، معلومات عن اال�ستجمام، تاأجري معدات الغط�ض، تاأجري معدات 

الريا�سة عدا املركبات، خدمات املع�سكرات الريا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية، التعليم 

ن�سر  التن�ض،  تاأجري مالعب  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الداخلية،  املدار�ض  فـي 

الكتب وال�سحف االإلكرتونية على االإنرتنت، الن�سر املكتبي االإلكرتوين، خدمات االألعاب 

القابلة  الفورية غري  االإلكرتونية  املطبوعات  �سبكة حا�سوب، توفـري  املقدمة مبا�سرة من 

خدمات  تدريبية،  اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  للتنزيل، 

وكاالت التذاكر ترفـيه، تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية، اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب 

املهني، تاأجري معدات اللعب، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ض، توفـري املو�سيقى غري 

للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  الفـيديوهات  توفـري  للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية، 

تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة، تنظيم جوالت برفقة مر�سدين �سياحيني، خدمات 

التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، ترتيب رحالت الت�سلق برفقة دليل، معرفة كيفـية 

النقل تدريب، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة، تعليمات اجلودو.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760287 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157206

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين  والنزل،  الفنادق  االإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات 

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

ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات  النزل،  خدمات  املوؤقتة،  االإقامة  اأماكن  تاأجري  الكانتينات، 

مطاعم  خدمات  الفنادق،  فـي  احلجز  النزل،  حجز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات 

اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة، 

واالأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق  خدمات 

الزجاجية، تاأجري غرف االجتماعات، تاأجري اأجهزة الطبخ، خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن 

االإقامة املوؤقتة اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، 

الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية،  الطهاة  خدمات 

والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760287 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157208

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زراعة امل�سطحات االأر�سية، خدمات احلمامات العامة لالأغرا�ض 

�سالونات  خدمات  الرتكية،  احلمامات  خدمات  ال�سحية، 

التجميل، خدمات العيادات الطبية، املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، خدمات ت�سريح ال�سعر، 

م�ست�سفـيات، الرعاية ال�سحية، الب�ستنة، زراعة احلدائق، امل�ساج التدليك، امل�ساعدة الطبية، 

االأ�سنان،  طب  خدمات  البيطرية،  امل�ساعدة  الطبيعي،  العالج  الب�سريات،  فنيي  خدمات 

تنظيف احليوانات والعناية بها، تن�سيق الزهور، العناية باملروج، العناية باأظافر اليدين، 

لغايات  ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات  اإبادة  ال�سيدالنية،  الن�سائح  الطبي،  التمري�ض 

الزراعة وتربية االأحياء املائية والب�ستنة والغابات، تنظيف احليوانات االأليفة والعناية بها، 

تاأجري مرافق �سحية، ت�سميم امل�سطحات االأر�سية، خدمات احلمامات البخارية، خدمات 

املعدات  تاأجري  املائية،  االأحياء  تربية  خدمات  ال�سحية،  املنتجعات  خدمات  الت�سمي�ض، 

الطبية، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية، خدمات مكافحة االآفات لغايات الزراعة 

املائية والب�ستنة والغابات، الفح�ض الطبي، خا�سة للك�سف عن ومعاجلة  وتربية االأحياء 

االأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها، تاأجري اأجهزة ت�سفـيف ال�سعر، زراعة النباتات.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

حـــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003760287 - تاريخ االأولوية: 2022/3/1 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157210

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، 

ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، تدقيق احل�سابات، اإدارة اأعمال 

اإدارة  امل�ساعدة فـي  ال�سلع،  اإدارة �سوؤون املوظفـني، عر�ض  ا�ست�سارات  وا�ست�سارات تنظيمية، 

تقييم  العينات،  توزيع  واالإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال 

االأعمال، دعاية واإعالن، اأبحاث االأعمال، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، خدمات امل�سورة 

فـي اإدارة االأعمال، اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، تنظيم املعار�ض لغايات 

جتارية اأو دعائية، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، ترويج املبيعات لالآخرين، اإدارة اأعمال 

الفنادق، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات 

املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ض  تنظيم  حا�سوب، 

الأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفـري  خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على 

اأخرى، تاأجري اآالت البيع، عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، تنظيم 

اال�سرتاكات فـي خدمات االت�ساالت ل�سالح الغري، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي االأعمال، 

ال�سفقات  وعقد  التفاو�ض  االإنرتنت،  مواقع  فـي  احلركة  حت�سني  للبيع،  منا�سب  تاأجري 
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التجارية حل�ساب الغري، حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية، خدمات 

اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء، توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، 

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري 

االإداري لل�سركات، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، حتديث و�سيانة البيانات فـي ال�سجالت، 

با�سم  االأعمال  عقود  على  التفاو�ض  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعلومات  فهار�ض  جتميع 

الغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157211

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني،  �سم�سرة  االإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاالت  ال�سم�سرة، خدمات  العقارات،  تاأجري 

خدمات �سم�سرة التخلي�ض اجلمركي، �سريفة، تثمني العقارات، ا�ستثمار االأموال، �سندات 

الكفالة، اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية، خدمات حفظ الودائع، تنظيم التح�سيل املايل، تقدير 

االئتمان،  الديون،  بيع  والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  ال�سرائب، 

اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري  اإدارة العقارات،  اخلدمات التمويلية، االإدارة املالية، 

العقارات  مكاتب  املالية،  االأوراق  �سم�سرة  بالرهانات،  اخلا�سة  امل�سرفـية  االأعمال  املزارع، 

االأموال  حتويل  التاأمني،  ا�ست�سارات  مالية،  ا�ست�سارات  املايل،  التحليل  ال�سكنية،  وال�سقق 

اإلكرتونيا، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تثمني القطع النقدية، حت�سيل االإيجارات، 

تثمني الطوابع، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة، تاأجري املكاتب عقارات، الكفاالت املالية، 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

البناء، توفـري  مل�ساريع  التمويل  الديون، ترتيب  ب�ساأن  ا�ست�سارية  �سبكية، خدمات  �سريفة 

معلومات مالية عن طريق مواقع االإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، ا�ستثمار 

من  امل�ساركة  الغري  ملوؤ�س�سات  تخفـي�سات  منح   ،stocks and bonds brokerage اأموال، 

ال�سوؤون  مالية،  اأبحاث  امل�سرتك،  للعمل  املكاتب  تاأجري  ع�سوية،  بطاقة  ا�ستعمال  خالل 

العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157212

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكي  غ�سيل  الداخل،  من  املباين  تنظيف  التزفـيت،  الكهربائية،  االأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

املالب�ض، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية، تاأجري معدات االإن�ساء، تركيب 

واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، االإن�ساء، االإن�ساءات حتت املاء، االإ�سراف على اإن�ساء املباين، 

اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات،  تركيب معدات املطابخ، هدم املباين، التطهري من اجلراثيم، 

اإن�ساء امل�سانع، تركيب واإ�سالح معدات الري، الغ�سيل،  تنظيف النوافذ، تنظيف املالب�ض، 

تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات االآلية، البناء، بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية، اإن�ساء و�سيانة 

التج�سي�ض و�سع طبقة اجل�ض،  الداخلية واخلارجية،  االأ�سطح  االأنابيب، دهان  خطوط 

التنظيف  بالطوب،  البناء  التلفونات،  واإ�سالح  تركيب  املوانئ،  اإن�ساء  املوا�سري،  �سباكة 

اجلاف، معلومات عن االإن�ساء، معلومات عن االإ�سالح، ا�ستخراج املعادن، خدمات ا�ستخراج 
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حفر  للمباين،  اخلارجية  ال�سطوح  تنظيف  املاء،  حتت  االإ�سالح  الطرق،  تعبيد  احلجارة، 

االآبار، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، خدمات الت�سقيف و�سع االأ�سقف، خدمات 

�سناعة الثلج ال�سناعي، تنظيف ال�سوارع، تركيب االأبواب والنوافذ، �سيانة برك ال�سباحة، 

مد  الغاز،  اأو  النفط  الآبار  العميقة  احلفر  عمليات  النجارة،  خدمات  اإن�سائية،  ا�ست�سارات 

الكابالت، خدمة التمديدات حتت االأر�ض، خدمات الكهربائيني، تركيب واإ�سالح معدات 

احلماية من الفـي�سانات، اإزالة الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157213

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، اإر�ساد ال�سفن، حجز مقاعد ال�سفر، النقل ب�سيارات االأجرة، 

النقل بالرتام، دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول، النقل البحري، نقل امل�سافرين، نقل 

ال�سم�سرة  ال�سحن،  فـي  ال�سم�سرة  القوارب،  تخزين  االنتقال،  خدمات  النفايات،  وتخزين 

النقل، تاأجري حاويات  ال�سيارات، معلومات التخزين، معلومات  النقل، خدمات قيادة  فـي 

التخزين، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، توزيع الطاقة، 

النقل  مرورية،  معلومات  اإلكرتونيا،  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات  املادي  التخزين 
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التدوير،  الإعادة  القابلة  ال�سلع  جمع  املالحة،  اأنظمة  تاأجري  البوارج،  نقل  اللوجي�ستي، 

تخزين االأمتعة، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب االإنرتنت، االإمداد 

باملاء، النقل اجلوي، النقل بال�سيارات، حرا�سة امل�سافرين، النقل باحلافالت، النقل مبراكب 

التنزه، تاأجري القوارب، اجلر اأو النقل، النقل بال�سنادل، النقل بال�سكك احلديدية، ت�سليم 

الطرود، العتالة التحميل والتنزيل، تغليف ال�سلع، ال�سم�سرة فـي ال�سفن، تنظيم رحالت 

بحرية، خدمات النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية، تفريغ احلمولة، ت�سليم الب�سائع، خزن 

التخزين،  ال�سيارات،  مواقف  الهوي�سات،  ت�سغيل  الكهرباء،  توزيع  املاء،  توزيع  الب�سائع، 

تاأجري امل�ستودعات، النقل بوا�سطة العبارات، ال�سحن بال�سفن، عقود النقل البحري، تاأجري 

الكراجات، النقل بوا�سطة خطوط االأنابيب، تاأجري اأماكن وقوف ال�سيارات، تاأجري املركبات، 

النقل، النقل بوا�سطة القوارب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157214

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  املباريات  تنظيم  امل�سيف،  خدمات  الت�سلية،  خدمات  والتعليم،  للرتبية  االأكادمييات 

املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، الرتبية البدنية، و�سائل اال�ستجمام توفـري، خدمات الرتبية 

والتعليم، تعليمات الريا�سة البدنية، ن�سر الكتب، االإنتاج امل�سرحي، توفـري ت�سهيالت ريا�سية، 
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خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم، تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم 

واإدارة االجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، االمتحانات التعليمية، معلومات عن 

الرتفـيه، تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية اأو تعليمية، توفـري ت�سهيالت لعبة الغولف، خدمات 

النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه، 

جتهيزات  توفـري  عر�ض،  العملي  التدريب  ترفـيه،  حفالت  تنظيم  حية،  متثيليات  عر�ض 

املتاحف عر�ض ومعار�ض، معلومات عن اال�ستجمام، تاأجري معدات الغط�ض، تاأجري معدات 

الريا�سة عدا املركبات، خدمات املع�سكرات الريا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية، التعليم 

ن�سر  التن�ض،  تاأجري مالعب  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الداخلية،  املدار�ض  فـي 

الكتب وال�سحف االإلكرتونية على االإنرتنت، الن�سر املكتبي االإلكرتوين، خدمات االألعاب 

القابلة  الفورية غري  االإلكرتونية  املطبوعات  �سبكة حا�سوب، توفـري  املقدمة مبا�سرة من 

خدمات  تدريبية،  اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  للتنزيل، 

وكاالت التذاكر ترفـيه، تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية، اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب 

املهني، تاأجري معدات اللعب، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ض، توفـري املو�سيقى غري 

للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  الفـيديوهات  توفـري  للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية، 

تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة، تنظيم جوالت برفقة مر�سدين �سياحيني، خدمات 

التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، ترتيب رحالت الت�سلق برفقة دليل، معرفة كيفـية 

النقل تدريب، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة، تعليمات اجلودو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 

 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157216

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 

خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن االإقامة 

املطاعم،  الفنادق، خدمات  ال�سياح، خدمات  اإقامة  اأماكن  النزل، خدمات  املوؤقتة، خدمات 

حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفـيفة، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة، 

واالأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق  خدمات 

الزجاجية، تاأجري غرف االجتماعات، تاأجري اأجهزة الطبخ، خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن 

االإقامة املوؤقتة اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، 

الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية،  الطهاة  خدمات 

والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157217

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  ال�سحية،  لالأغرا�ض  العامة  احلمامات  خدمات  االأر�سية،  امل�سطحات  زراعة 

املعاجلة  الطبية،  العيادات  خدمات  التجميل،  �سالونات  خدمات  الرتكية،  احلمامات 

اليدوية لالأع�ساب، خدمات ت�سريح ال�سعر، م�ست�سفـيات، الرعاية ال�سحية، الب�ستنة، زراعة 

الطبيعي،  العالج  الب�سريات،  فنيي  خدمات  الطبية،  امل�ساعدة  التدليك،  امل�ساج  احلدائق، 

امل�ساعدة البيطرية، خدمات طب االأ�سنان، تنظيف احليوانات والعناية بها، تن�سيق الزهور، 
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اإبادة  ال�سيدالنية،  الن�سائح  الطبي،  التمري�ض  اليدين،  باأظافر  العناية  باملروج،  العناية 

والغابات،  والب�ستنة  املائية  االأحياء  الزراعة وتربية  لغايات  ال�سارة  احل�سرات واحليوانات 

تنظيف احليوانات االأليفة والعناية بها، تاأجري مرافق �سحية، ت�سميم امل�سطحات االأر�سية، 

خدمات احلمامات البخارية، خدمات الت�سمي�ض، خدمات املنتجعات ال�سحية، خدمات تربية 

االأحياء املائية، تاأجري املعدات الطبية، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية، خدمات 

مكافحة االآفات لغايات الزراعة وتربية االأحياء املائية والب�ستنة والغابات، الفح�ض الطبي 

)خا�سة للك�سف عن ومعاجلة االأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها(، تاأجري اأجهزة 

ت�سفـيف ال�سعر، زراعة النباتات.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت )اأي تي �سي �سي(، الطابق 
 ،11411 الريــا�ض،   ،12382 النخـــيل  اأي ان-01، حـــي  الثانـــي مبنــــى 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156127

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دروي�ض كافـيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154568

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، خ�سب معطر، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، ماء الكولونيا، مـــاء اخلزامـــى، ماء 

معطر، بخور، زيوت عطرية، كهرمان عطر، خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور 

الزهور، اأيونون عطر، م�سك ل�سناعة العطور، �سامبو، عطور، �سناعة عطور، عطور زيوت 

طيارة، م�ستح�سرات تعطري الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سيخ حممد �سعيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ض.ب: 133، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156140

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بينتانا عود اأويل )اخلا�سة( املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سريالنكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:رقم 35 طريق غاالهينا، جاجنودافـيال، نوجيجودا، 10250، �سريالنكا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159811

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سفاه،  طالء  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون،  اللـــوز،  �سابـــون  اللـــوز،  زيــت 

اأقنعة جتميلية، زيت الربغموت، اأمالح ق�سارة، م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات جتميل 

بخور،  جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  الكولونيا،  ماء  للرمو�ض، 

زيوت  التجميل،  لغايات  زيوت  عطور،  زهور  خال�سات  عطرية،  زيوت  اأثريية،  خال�سات 

للعطور والروائح، غ�سوالت لو�سن، الأغرا�ض التجميل، �سامبو، عطور، م�ستح�سرات العناية 

باالأظافر، �سناعة عطور، م�سادات للعرق مواد للتواليت، �سابون م�ساد للعرق، حليب اللوز 

الأغرا�ض التجميل، عطور زيوت طيارة، اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، م�ستح�سرات 

ق�سر مزيالت األوان، لغايات التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، رذاذ �سرباي، لل�سعر، 

م�سكرة، م�ستح�سرات تعطري الهواء، م�ستح�سرات ال�سبار الأغرا�ض جتميلية، م�ستح�سرات 

لغايات  األوان،  مزيالت  قا�سرة  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام 

منزلية، مناديل الطفل م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زهور الريف التجارية )ذات م�سوؤولية حمدودة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلرب 31952، �سارع الظهران العام، �ض.ب: 614، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159896

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية، فحم لغايات �سيدالنية، كلورال مميه لغايات �سيدالنية، عقاقري 

لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدالنية، اأدوية لالأغرا�ض الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريجيونال فراما تريدينغ م.د.م.�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ض.ب: 487455، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159841

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سافات  �سيدالنية،  لغايات  مراهم  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات 

غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:50 اأولد فـيلد رود غرينت�ض �سي تي 06830، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159822

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باحلافالت،  النقل  بال�سيارات،  النقل  ال�سيارات،  تاأجري  املعطلة،  املركبات  قطر  خدمات 

النقل،  االأثاث،  نقل  املركبات،  تاأجري  الب�سائع،  ت�سليم  الطرود،  ت�سليم  القوارب،  تاأجري 

النقل  جر،  اأو  قطر  ركاب،  نقل  ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب  القوارب،  بوا�سطة  النقل 

ب�سيارات االأجرة، نقل امل�سافرين، خدمات قيادة ال�سيارات، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو 

الب�سائع، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، النقل اللوجي�ستي، تاأجري اجلرارات، خدمات 

عرب  تطبيق  عرب  لالآخرين  الركاب  نقل  خدمات  ترتيب  لل�سيارات،  امل�سرتك  اال�ستخدام 

االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سلة الرائدة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:جدة، حي ال�ساطئ، �سارع الكورني�ض، الدور االأول، مبنى رقم 7790، 

وحدة رقم 1، �ض.ب: 23613 ر.ب: 21352، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159806

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كتابـــة، مطبوعات،  مـــواد  كتـــب،  كتالوجــات،  دفاتر مالحظات،  كرا�سات،  دوريات،  �سحف، 

اإعالنية،  بيانات  قرطا�سية،  كتيبات،  كتابة،  ورق  اأدلة،  موجزة  كتب  مطبوعة،  من�سورات 

جمالت دوريات، تقاومي، ق�س�ض م�سورة، ن�سرات اأخبارية دورية، ن�سرات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي.بي.ام ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

دي�ض  روت  كورت، ال  اأن�سون   ،336 بوك�ض:  بي.اأو.  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كامب�ض �سرتيت، مارتن غرين�سي، ت�سانيل اآيالند، 

بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159691

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات، تاأجري اأجهزة الطبخ، تاأجري اآالت توزيع املاء ال�سالح 

اأودون  معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  االأغذية،  على  نحت  لل�سرب، 

و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 �ض.ب:  رقم:1،  ال�سناعية  املنطقة  الوحدة،  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159802

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�ض  زالل 

ال�سوداين،  الفول  هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، زبدة 

زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، 

فواكه  كافـيار،  اللحم،  مرق  الإعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�ض،  زالل 

حمفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، جوز هند جمفف، زيت 

خ�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  زبيب،  �سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  للطعام،  لفت 

األبان، جبنة، فواكه مثلجة،  مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات 

طرية  �سمك  �سرائح  حي،  غري  البحر  جراد  حليب،  متور،  حية،  غري  ق�سريات  كروكيت، 

فـيليه، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، 

للطعام،  حمفوظ  �سويا  فول  زجنبيل،  مربى  ميتة،  ال�سيد  حلوم  حلوم،  هالم  للطعام، 

مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 

ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 

بي�ض،  �سفار  جنبون،  املقدد  اخلنزير  فخد  حلم  للطعام،  ال�سمك  غراء  حي،  غري  حمار 

لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، 

كفـري م�سروب من احلليب، كومي�ض م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب 

حلم  حي،  غري  ال�سائك  البحر  جراد  احلليب،  منتجات  خمي�ض،  لنب  فـيها،  ال�سائد  هو 

خنزير مملح، عد�ض حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 

البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة،  بلح  اأ�سماك ق�سرية غري حية، 

زيتون  زيت  حمفوظ،  زيتون  حمفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة  م�سحوق،  بي�ض  بي�ض، 

للطعام، زيت عظام معد لالأكل، بكتني الأغرا�ض الطهي، خملالت، بازالء حمفوظة، �سجق، 

دهن  خ�سراوات،  �سلطات  بندورة،  معجون  ال�سوربة،  الإعداد  م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم 

خنزير، �سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة 

للطبخ، زيت دوار ال�سم�ض للطعام، كرو�ض معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري حية، 
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ق�سور فواكه، اأمالح جينيه الأغرا�ض الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور 

حمفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول حمفوظة، حلم الكبد، منتجات 

كمادة  معد  طلع  غبار  الكحول،  فـي  حمفوظة  فواكه  فواكه،  رقائق  ال�سمك،  من  غذائية 

بي�ض  حي،  غري  جمربي  حمفوظة،  حلوم  حمفوظ،  �سمك  حي،  غري  قريد�ض  غذائية، 

لالأكل،  �سالح  بي�ض  خمفوقة،  ق�سدة  خممر،  �سويا  فول  توفو  لال�ستهالك،  احللزون 

�سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا 

الب�سري،  لال�ستهالك  القز  دودة  �سرنقات  احلي،  غري  البحر  خيار  مملح،  �سمك  مقلية، 

بال�سكر،  تفاح، توت بري مطبوخ  خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�ض 

طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، حم�ض معجونة احلم�ض، �سبهوان حمفوظ، اأطعمة خفـيفة 

خمفوق،  حليب  �سويا،  لنب  كم�سي،  خممرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها 

غري  البي�ض  �سراب  )�سمك(،  مو�ض  املح�سرة،  ال�سم�ض  عباد  بذور  حمفوظ،  فلفل  اأجفار 

الكحويل، مو�ض من اخل�سراوات، تفريخ االأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، األوفـريا املعد 

لال�ستهالك الب�سري، ثوم )حمفوظ(، حليب زاليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق 

الطهي،  الأغرا�ض  )احلليب(  خمائر  الطهي،  الأغرا�ض  لي�ستني  الد�سم،  قليلة  البطاطا 

حليب مركز، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، برو�ستكفا�سا حليب 

حمم�ض، مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال 

من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف  االأرز،  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�ض 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  جممدة،  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 االأرز لال�ستعمال 
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املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�ض 

جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفـي�ض �سمك القد اململح واملجفف، فطائر جنب القري�ض 

اأقرا�ض  ال�سويا،  اأقرا�ض فول  التوفو،  يوبا ق�سور جبنة  الفواكه،  املقلية، معجون ع�سري 

اأو اخل�سار(،  ال�سمك  اأو  اللحم  يعتمد على  التوفو، طاجني )طبق مغربي حم�سر  جبنة 

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 مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط املكبو�ض، نقانق �سجق، بودينغ 

اأبي�ض )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم، طبق األزا�سي من امللفوف 

املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا، فطائر البطاطا املب�سورة، العجة، لفائف امللفوف املح�سوة 

باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على الفواكه للطهي، عجائن 

غري  الرخويات  الطهي،  عملي  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار،  على  تعتمد  للخبز 

تعتمد على  املنزيل، م�سروبات  بالربوتينات، اجلنب  والغني  الطازج  الكوارك  احلية، جنب 

بال�سكر(،  )املطبوخ  املتبلور  الزجنبيل  ال�ساحلة لالأكل،  املجففة  الزهور  اللبنيك،  حم�ض 

الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�ض اأو املخلل.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ض.ب:  ال�سناعية رقم:  �سارع الوحدة، املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157754

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  ال�سناعي،  الت�سميم  التكنولوجيو،  االأبحاث  الكيمياء،  خدمات 

التقينة، الهند�سة، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، البحث العلمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون ماثي ديفـي تيكنولوجيز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 تي ات�ض فلور، 25 فارينجدون �سرتيت، لندن، اإي �سي 4 ايه 4ايه 

بي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

حــــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: UK00003779858 - تاريخ االأولوية: 2022/4/21 - 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158479

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حامالت  حا�سبـــة،  اآالت  مغناطي�سيـــــة،  اأ�سرطة  وب�سريـــة،  �سمعــية  تعليم  اأجهزة  هوائيات، 

لت�سجيل ال�سوت، دارات مطبوعة، موا�سري اأ�سالك كهربائية، حموالت كهربائية، مكربات 

هواتف،  �سماعات  القوة،  قيا�ض  اأجهزة  دينامومرتات  اال�سطوانات،  ت�سغيل  اأجهزة  �سوت، 

كهربائية،  اأ�سالك  بعد،  عن  لالت�سال  اإر�سال  معدات  اإلكرتونية،  اإ�سارات  اإر�سال  اأجهزة 

اأ�سالك مغناطي�سية، اأجهزة �سحن البطاريات، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة معاجلة 

البيانات، اأجهزة ات�سال داخلي، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، اأدوات مالحية، بطاريات، كهربائية، 

فوتوغرافـية،  م�سوبات  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  حا�سوب،  اأجهزة  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة 

اأجهزة  ال�سوت،  ن�سخ  اأجهزة  ال�سوت،  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت،  نقل  اأجهزة  هاتف،  اأجهزة 
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واآالت �سرب االأعماق، اأجهزة تلفزيونية، ميكروفونات هواتف، مر�سالت لالت�سال عن بعد، 

اأ�سرطة فـيديو، اأقرا�ض مغناطي�سية، م�سجالت فـيديو، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، 

دارات متكاملة، اأ�سالك هواتف، اأقرا�ض مدجمة �سمعية - ب�سرية، اأقرا�ض مدجمة لذاكرة 

برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  فقط،  القراءة 

حا�سوب م�سجلة، اآالت فاك�ض، م�سفرات مغناطي�سية، وحدات اأ�سرطة مغناطي�سية الأجهزة 

املودم،  اأجهزة  �سغرية،  بيانات  معاجلات  مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  احلا�سوب، 

�سا�سات عر�ض اأجزاء حا�سوب، برامج مراقبة برامج حا�سوب، فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب، 

اأجهزة ت�سغيل االأقرا�ض املدجمة، م�سغالت االأقرا�ض الأجهزة احلا�سوب، بطاقات الدارات 

لفافات  فـيديو،  اأ�سرطة  علب  �سغري،  حا�سوب  �سكل  فـي  مفكرة  ذكية،  بطاقات  املتكاملة 

تخزين األعاب الفـيديو، �سا�سات فـيديو، هواتف فـيديو، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، 

برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، اأجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين، برامج 

اأجهزة  �سناعية،  لالقمار  اأجهزة  ال�سلكي،  نداء  اأجهزة  الراأ�ض،  �سماعات  حا�سوب،  األعاب 

ت�سغيل اأقرا�ض فـيديو رقمية، اأطقم غري يدوية للهواتف، حتميل نغمات للهواتف النقالة، 

حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، لوحات الدوائر املطبوعة، �سواقة فال�ض 

اأ�سرطة  حممولة،  و�سائط  م�سغالت   ،GPS العاملي  املواقع  حتديد  نظام  اأجهزة   ،USB

الهاتف اخلليوي، حوا�سيب حممولة، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات 

الفـيديو،  األعاب  الأجهزة  ذاكرة  بطاقات  لوحية،  حوا�سيب  ذكية،  هواتف  اإلكرتونية،  كتب 

اأغلفة للهواتف الذكية،  اأجهزة حممولة لتقفـي الن�ساط،  عتاد احلا�سوب، هواتف خلوية، 

حافظات للهواتف الذكية، اأغلفة الأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية، اأغلفة للحوا�سيب 

اللوحية، واجهات �سمعية، �سماعات الواقع االفرتا�سي، اأجهزة مزج ال�سوت، اأجهزة امل�ساعدة 

ال�سخ�سية الرقمية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، برامج �سا�سة 

التوقف للحا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، 

)ح�سوة(  �سمادة  ارتداوؤها،  ميكن  الفـيديو  لعر�ض  �سا�سات  ارتداوؤها،  ميكن  حوا�سيب 

لالأذن خا�سة ل�سماعات الراأ�ض، الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، 

برجميات الألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوراجن براند �سريف�سيز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:3 مور لندن ريفر�سايد، لندن، ا�ض اإي 1 2 ايه كيو، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160168

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

الطعام،  تزيني  االأغذية،  على  البارات، نحت  احلانات  اخلفـيفة، خدمات  الوجبات  تقدمي 

معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برينكر انرتنا�سيونال، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3000 اأوليمبو�ض بوليفارد داال�ض، تك�سا�ض 75019، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160166

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين  الوجبات،  بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات 

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

مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات، 

نحت على االأغذية، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برينكر انرتنا�سيونال، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3000 اأوليمبو�ض بوليفارد داال�ض، تك�سا�ض 75019، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160169

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جوارب وكولونات، لبا�ض القدم، اأحزمة مالب�ض، مالب�ض، قفافـيز مالب�ض، اأو�سحة، اأربطة 

راأ�ض مالب�ض، لوازم القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستيفن مادين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 52-16 �سارع بارنيت، لونغ اآيالند �سيتي، نيويورك 11104، الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159785

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�سوم زينة لل�سف الأغرا�ض التجميل، قاب�سات لالأوعية الأغرا�ض التجميل، �سامبو للحيوانات 

االأليفة م�ستح�سرات غري طبية للتنظيف والعناية، رذاذ �سرباي، لل�سعر، مزيجات من اأوراق 

الورد املجففة املعطرة روائح طيبة، رذاذات النعا�ض رائحة الفم، تعطري الهواء، م�ستح�سرات 

الغ�سل الأغرا�ض �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار 

الكباد، بال�سم  زيوت عطرية من  ال�سم�ض،  الوقاية من  الأغرا�ض جتميلية، م�ستح�سرات 

مع  هواء  معطر  والعناية،  للتنظيف  طبية  غري  م�ستح�سرات  للحيوانات  �سامبو  لل�سعر، 

اأعواد )عيدان( خ�سبية، �سموع تدليك الأغرا�ض التجميل، زيت اللوز، �سابون اللوز، كهرمان 

عطر، عطر باديان، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأقنعة جتميلية، زيت الربغموت، 

كرميات تبيي�ض الب�سرة، خ�سب معطر، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، 

زيوت عطرية من الكباد، م�ستح�سرات جتميل، اأقالم جتميلية، ماء اخلزامى، ماء معطر، 

اأ�سا�سية  كولونيا، بخور، خال�سات اأثريية، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور، عنا�سر 

التجميل،  الغلتريية، فازلني الأغرا�ض  الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيت  لعطور 

اخلزامى،  زيت  اليا�سمني،  زيت  التجميل،  لغايات  زيوت  التجميل،  الأغرا�ض  دهنية  مواد 

التجميل،  الأغرا�ض  لو�سن،  غ�سوالت  عطر،  ايونون  الورد،  زيت  والروائح،  للعطور  زيوت 

عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري،  زيت  النعناع  خال�سات 

�سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، اأكيا�ض معطرة للبيا�سات، تربينات 

م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�ض  اللوز  حليب  عطرية،  زيوت 

جتميل، عطور زيوت طيارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بحر املنتجات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العليا، �سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي 23، �ض.ب: 5497، 
الريا�ض 51422، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160167

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

الطعام،  تزيني  االأغذية،  على  البارات، نحت  احلانات  اخلفـيفة، خدمات  الوجبات  تقدمي 

معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برينكر انرتنا�سيونال، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:3000 اأوليمبو�ض بوليفارد داال�ض، تك�سا�ض 75019، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160171

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات، مغناطي�سات للزينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيربا�ض ا�ض. ايه.ا�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:2 روند بوينت اميل ديويتني، 31700 بالجناك، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160173

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، تفريغ احلمولة، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، التخزين، ال�سحن بال�سفن، 

عقود النقل البحري، تاأجري املركبات، النقل، ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، دفع 

اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول، ال�سم�سرة فـي ال�سحن، ال�سم�سرة فـي النقل، معلومات 

النقل، تاأجري حاويات التخزين، عمليات االإنقاذ النقل، احلجز للنقل، النقل اللوجي�ستي، 

تاأجري الطائرات، جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين 

عرب تطبيق عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيربا�ض ا�ض. ايه.ا�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:2 روند بوينت اميل ديويتني، 31700 بالجناك، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160174

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  الت�سلية،  والتعليـــم، خدمات  للرتبيـــة  االأكادمييـــات 

الدعاية واالإعالن،  الن�سو�ض خالف ن�سو�ض  باملرا�سلة، ن�سر  اأو الرتفـيه، دورات درا�سية 

ندوات،  واإدارة  تنظيم  امل�سرحية،  العرو�ض  اإنتاج  الكتب،  ن�سر  والتعليم،  الرتبية  خدمات 

والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات  االجتماعات،  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم 

املباريات  تنظيم  تعليمية،  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ض  تنظيم  التعليمية،  االمتحانات 

الريا�سية، التدريب العملي عر�ض، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، 
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العرو�ض  تنظيم  امل�سرحية،  للعرو�ض  املقاعد  حجز  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم 

الن�سر  االإنرتنت،  على  االإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  احلفالت،  متعهدي  خدمات 

املكتبي االإلكرتوين، توفـري املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، التوجيه 

املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، اإر�ساد التدريب، توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري 

التي توفرها  التدريب  املبا�سرة، خدمات  متاحة للتنزيل، تنظيم وعقد منتديات تعليمية 

اأجهزة متثيلية، توفـري االأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب 

الطلب، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو 

لطائرات  الطيارين  لتاأهيل  ثقافـي  تدريب، فح�ض  النقل  كيفـية  الطلب، معرفة  بح�سب 

بدون طيار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيربا�ض ا�ض. ايه. ا�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:2 روند بوينت اميل ديويتني، 31700 بالجناك، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160203

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة، فواكه حمفوظة، مربيات، فواكه جممدة، خ�سراوات حمفوظة، 

خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، خ�سراوات جمففة، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، 

حليب، هالم جلي، الفواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، حلوم ال�سيد ميتة، 

لنب رائب، خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، لنب خمي�ض، 

اأطعمة  معلبة،  فواكه  خمفوقة،  ق�سدة  حية،  غري  دواجن  حلوم  بي�ض،  احلليب،  منتجات 

حليب  خ�ساف،  الطهي،  الأغرا�ض  )احلليب(  خمائر  �سويا،  لنب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفـيفة 

مركز، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، خ�سراوات جممدة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابو�سيكي كاي�سا ياكولت هون�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:1-10-30، كايجان، ميناتو - كو، طوكيو، 105 - 8660، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160204

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة، فواكه حمفوظة، مربيات، فواكه جممدة، خ�سراوات حمفوظة، 

خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، خ�سراوات جمففة، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، 

حليب، هالم جلي، الفواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، حلوم ال�سيد ميتة، 

لنب رائب، خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، لنب خمي�ض، 

اأطعمة  دواجن غري حية، ق�سدة خمفوقة، فواكه معلبة،  بي�ض، حلوم  منتجـــات احلليب، 

خفـيفـــة اأ�سا�سهـــا الفواكه، لنب �سويا، خمائر )احلليب( الأغرا�ض الطهي، خ�ساف، حليب 

مركز، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، خ�سراوات جممدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابو�سيكي كاي�سا ياكولت هون�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:1-10-30، كايجان، ميناتو - كو، طوكيو، 105 - 8660، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156489

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم،  خدمات  الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عنا�سر الغذاء للمنتجات الغذائية )�سركة �سخ�ض واحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلرب، حي البندرية، �سارع بن ب�سام، االأندل�ض، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157174

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اند كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،46285 انديانا  انديانابولي�ض،  �سنرت،  كوربوريت  ليللي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152235

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات، 

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ري�ستك�ض لالإ�ستثمارات ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 1501-104 ملك ذا غالرييا انفـي�ستمنت�ض، بر دبي، املركز 

التجاري االأول، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159895

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ترا�سيمنيو للقهوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع مكة، عمان، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160009

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطاريات كهربائية للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رمي للبطاريات ومعدات الطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيةية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3 ر.ب:124، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159821

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات قطر املركبات املعطلة، تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، تاأجري 

النقل  النقل،  االأثاث،  نقل  املركبات،  تاأجري  الب�سائع،  ت�سليم  الطرود،  ت�سليم  القوارب، 

بوا�سطة القوارب، ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، قطـــر اأو جــر، النقل ب�سيارات االأجرة، 

نقل امل�سافرين، خدمات قيادة ال�سيارات، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، ت�سليم 

اال�ستخدام  خدمات  اجلرارات،  تاأجري  اللوجي�ستي،  النقل  الربيدي،  بالطلب  الب�سائع 

امل�سرتك لل�سيارات، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سلة الرائدة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، حي ال�ساطئ، �سارع الكورني�ض، الدور االأول، مبنى رقم 7790، 

وحدة رقم 1، �ض.ب: 23613 ر.ب: 21352، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159840

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب حلمل االأطفال، حقائب ظهر، اأكيا�ض ت�سوق، حقائب �سفرية، معاليق حلمل الر�سع، 

حامالت اأطفال، اأكيا�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نونا انرتنا�سيونال بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فان دير فالك بومانويج، 178 - �سي، 2352 جاي دي، ليدردروب، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159848

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيربا هيومن هيلث، ا�ض ال.يو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأفـينيدا دي ال �سيلفا، نومريو 135 17170 اآمر )جريونا(، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160008

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج حا�سوب م�سجلة، برجميات حا�سوب م�سجلة، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج 

ال�سور، تطبيقات برجميات احلا�سوب،  للتنزيل، حتميل ملفات  قابلة  حا�سوب برجميات 

قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهب العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيةية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1677 ر.ب:111، والية ال�سيب، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160011

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

درا�سات  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  املبا�سر،  بالربيد  االإعالن 

دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ض  تنظيم  الت�سويق،  اأبحاث  العامة،  العالقات  ال�سوق، 

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�ض �سلع 

وخدمات الغري، خدمات الو�ساطة التجارية، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، ا�ست�سارات 

ت�سويق،  الفنادق،  اأعمال  اإدارة  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  واإعالن،  دعاية  املهنية،  االأعمال 

اإدارة برامج امل�سافرين املنتظمني، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، 

االأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات 

خدمات اخلرباء فـي الكفاية، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اإختيار املنتجات 

اأو اخلدمات، تقييم االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، اأبحاث االأعمال، خدمات امل�سورة 

فـي اإدارة االأعمال، توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، خدمات وكاالت 

املعلومات التجارية، حتليل اأ�سعار التكلفة، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكورا نيكو هوتيل ماجنمينت كو.، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:تورانومون، ميناتو- كو، طوكيو، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160012

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة تلفزيونية، م�سجالت فـيديو، �سا�سات فـيديو، اأجهزة 

.USB ت�سغيل اأقرا�ض فـيديو رقمية، �سواقة فال�ض

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة واحد مليون بك�سل لل�سناعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمانية، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160013

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ست�سفـيات، خدمات العيادات الطبية، الرعاية ال�سحية، امل�ساج التدليك، امل�ساعدة الطبية، 

بعد،  عن  التطبيب  خدمات  الطبي،  التمري�ض  االأ�سنان،  طب  خدمات  امل�سحات،  خدمات 

خدمات احلمامات البخارية، خدمات املنتجعات ال�سحية، خدمات العالج، خدمات مراكز 

ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية، خدمات التحليل الطبي الأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة 

من قبل املختربات الطبية، الفح�ض الطبي )خا�سة للك�سف عن ومعاجلة االأمرا�ض املهنية 

فـي وقت مبكر من م�سارها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ايه ام اي العربية ال�سعودية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ي البلد، �سارع املتحف، رقم املبنى 3215، رقم الوحدة 6، جدة 7368-22236، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159838

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، خدمات وكاالت املعلومات التجارية، 

ا�ست�سارات  االأعمال،  تقييم  االأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة 

تنظيم االأعمال، ن�سخ االت�ساالت وظائف مكتبية، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، تاأجري 

اأو  توفـري  خدمات  الفنادق،  اأعمال  اإدارة  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  االإعالنية،  امل�ساحات 

تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال اأخرى، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني 

وعقد  التفاو�ض  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  ت�سويق،  اخلدمات،  اأو  املنتجات  اختيار  فـي 
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تاأجري  البناء،  مل�ساريع  االأعمال  اإدارة م�ساريع  الغري، خدمات  التجارية حل�ساب  ال�سفقات 

الفتات دعائية للغري، التفاو�ض على عقود االأعمال با�سم الغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سدنة العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2965، حـــي الرو�ســـة، �ســـارع االأميـــر �سعود الفـي�سل، 

جدة 21524، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159839

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، �سندات الكفالة، 

االإدارة املالية، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، 

تاأجري املكاتب عقارات، ا�ستثمار اأموال، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سدنة العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2965، حـــي الرو�ســـة، �ســـارع االأميـــر �سعود الفـي�سل، 

جدة 21524، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159823

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق املنيوم، رقائق معدنية للف والتغليف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انديانا لل�سناعة والتعبئة والتغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع احلرية، بناية رقم 90، عمان، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159824

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق تغليف، رقائق بال�ستيكية للتغليف، اأكيا�ض مغلفات واأجربة، من الورق اأو البال�ستيك 

للتعبئة، ورق بال�ستيكي ذو فقاعات للف اأو التغليف، اأكيا�ض للطبخ بوا�سطة فرن امليكروويف، 

اأغطية بال�ستيكية ال�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انديانا لل�سناعة والتعبئة والتغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع احلرية، بناية رقم 90، عمان، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159825

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطباق عميقة، حاويات لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ، اأطباق، كوؤو�ض، اأدوات مائدة بخالف 

البال�ستيك،  اأو  الورق  من  اأكواب  منزلية،  لغايات  قفافـيز  واملالعق،  وال�سوك  ال�سكاكني 

اأطباق مائدة لال�ستعمال مرة واحدة، اأنابيب بال�ستيكية مل�ض ال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انديانا لل�سناعة والتعبئة والتغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع احلرية، بناية رقم 90، عمان، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159826

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع، عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، اإتاحة �سوق اإلكرتونية 

مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انديانا لل�سناعة والتعبئة والتغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع احلرية، بناية رقم 90، عمان، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159830

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، زبدة جوز الهند، 

كرمية الزبدة، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، حليب، حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، لنب رائب، 

خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، �سمن 

الهند، حلم  نباتي، بي�ض، زيت زيتون للطعام، �سجق، حلوم دواجن غري حية، دهن جوز 

الكبد، حلوم حمفوظة، حلوم معلبة، حم�ض معجونة احلم�ض، لنب �سويا، حليب خمفوق، 

حليب زاليل، حليب مركز، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، حليب جمفف، نقانق للهوت 

دوغ، 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، م�سروبات اأ�سا�سها حليب 

اللوز، فطائر جنب القري�ض املقلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 8524، الريا�ض 11492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159831

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�ستح�سرات بدون 

كحول لتح�سري امل�سروبات، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري 

امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، ماء معدين فوار، مياه معدنية 

ماء  الليمونا�سة،  لتح�سري  اأ�سربة  م�سروبات،  خ�سراوات  ع�سائر  ليمونا�سة،  للموائد، 

م�سروبات  كحولية،  غري  كوكتيالت  كحولية،  غري  م�سروبات  م�سروبات،  �سربات  ال�سودا، 

فواكه اأو خ�سار خملوطة، مرطبات غري كحولية، م�سروبات الطاقة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 8524، الريا�ض 11492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159835

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، زبدة جوز الهند، 

كرمية الزبدة، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، حليب، حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، لنب رائب، 

خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، �سمن 

الهند، حلم  نباتي، بي�ض، زيت زيتون للطعام، �سجق، حلوم دواجن غري حية، دهن جوز 

الكبد، حلوم حمفوظة، حلوم معلبة، حم�ض معجونة احلم�ض، لنب �سويا، حليب خمفوق، 

حليب زاليل، حليب مركز، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، حليب جمفف، نقانق للهوت 

دوغ، 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، م�سروبات اأ�سا�سها حليب 

اللوز، فطائر جنب القري�ض املقلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 8524، الريا�ض 11492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159836

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو، قهوة، كعك، م�ستح�سرات احلبوب،  ب�سكويت،  للقهوة،  لوز، منكهات  با�ستا، عجينة 

للطعام،  دقيق  بهارات،  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  حلويات،  توابل،  �سوكوالتة،  �ساي، 

طحني قمح، �سكر، م�سحوق كعك، عجينة كعك، خل، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

اأرز،  معجنات،  نحل،  ع�سل  خبز،  خمرية،  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة 

اأ�سا�سها  م�سروبات  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  لوز،  حلوى  �ساغو، 

القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر 

لالأكل، ك�سرتد، لنب جممد حلويات مثلجة، �ساي مثلج، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، 

م�سحوق خبازة، عجني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 8524، الريا�ض 11492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159837

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�ستح�سرات بدون 

كحول لتح�سري امل�سروبات، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري 

امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، ماء معدين فوار، مياه معدنية 
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ماء  الليمونا�سة،  لتح�سري  اأ�سربة  م�سروبات،  خ�سراوات  ع�سائر  ليمونا�سة،  للموائد، 

م�سروبات  كحولية،  غري  كوكتيالت  كحولية،  غري  م�سروبات  م�سروبات،  �سربات  ال�سودا، 

فواكه اأو خ�سار خملوطة، مرطبات غري كحولية، م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 8524، الريا�ض 11492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160162

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة علي بن علي لل�سيافة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع املطار، اأم غويلينة، بناء علي بن علي، الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160163

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـيديو، برجميات  البيانات، م�سجالت  اأجهزة معاجلة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات 

حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، حتميل ملفات ال�سور، تطبيقات 

برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويك،  بالزا،  جون�سون  اند  جون�سون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

08933، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160164

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�ض  لو�ســـن،  غ�ســـوالت  جتميليـــة،  كرميـــات 

بالب�سرة، مراهم الأغرا�ض التجميل، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن، جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ذا �ستيكي للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، العا�سمة، القبلة، قطعة )4(، ق�سيمة )26(، �سارع �سعود بن 

عبدالعزيز، مبنى حمد الفار�ض، دور )2(، مكتب )16(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160165

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حفاظات للر�سع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ذا �ستيكي للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، العا�سمة، القبلة، قطعة )4(، ق�سيمة )26(، �سارع �سعود بن 
عبدالعزيز، مبنى حمد الفار�ض، دور )2(، مكتب )16(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160201

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة، فواكه حمفوظة، مربيات، فواكه جممدة، خ�سراوات حمفوظة، 

خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، خ�سراوات جمففة، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، 

حليب، هالم جلي، الفواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، حلوم ال�سيد ميتة، 

لنب رائب، خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، لنب خمي�ض، 

اأطعمة  معلبة،  فواكه  خمفوقة،  ق�سدة  حية،  غري  دواجن  حلوم  بي�ض،  احلليب،  منتجات 

حليب  خ�ساف،  الطهي،  الأغرا�ض  )احلليب(  خمائر  �سويا،  لنب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفـيفة 

مركز، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، خ�سراوات جممدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابو�سيكي كاي�سا ياكولت هون�سا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:1-10-30، كايجان، ميناتو - كو، طوكيو، 105 - 8660، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156123

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دفاتر  مالحــــظات،  دفاتـــر  ر�ســــم،  اأو  كتابة  دفاتر 

مو�سيقية، كتب، دفاتر حما�سبة، كتب موجزة اأدلة، 

بكرات  مكتبية،  لوازم  الورق  قطاعات  مكتبية،  لوازم  الورق  لطي  اأدوات  م�سورة،  ق�س�ض 

ال�سلكية لوازم مكتبية، مواد مرطبة  امل�سابك  لالأ�سرطة الال�سقة لوازم مكتبية، مكاب�ض 

لوازم مكتبية، اأغطية واقية لالأ�سابع لوازم مكتبية، ملفات لوازم مكتبية، موائع ت�سحيح 

لل�سطوح  مرطبة  مواد  االأثاث،  عدا  مكتبية  لوازم  مكتبية،  لوازم  خرامات  مكتبية،  لوازم 

مكتبية،  لوازم  حرب  اأقالم  مكتبية،  لوازم  متنقلة  طباعة  اأجهزة  مكتبية،  لوازم  الال�سقة 

خزانات للقرطا�سية لوازم مكتبية، اأ�سرطة ت�سحيح م�ستلزمات املكاتب، حماالت للبطاقات 

االأ�سمية لوازم مكتبية، بكرات حلماالت البطاقات االأ�سمية لوازم مكتبية، م�سابك لتثبيت 

حماالت البطاقات االأ�سمية لوازم مكتبية، بطاقات تعريفـية )لوازم املكتب(، اأقالم ر�سا�ض 

اأقالم  الر�سا�ض،  واأقالم  احلرب  الأقالم  م�ساند  فحم،  اأقالم  ر�سا�ض،  اأقالم  اإردوازية، 

اأقالم عالم  الدوارة،  الروؤو�ض  اأقالم حرب، كرات دوارة الأقالم  اأقالم ر�سم،  حرب فوالذية، 

القرطا�سية، اأقالم تلوين، غلوتني غراء، للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، مواد ل�سق غراء، 

للقرطا�سية اأو لغايات منزلية، غراء للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطل�ض اأك�سيليا كومباين )برايفت( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سريالنكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 96 طريق باراكراما، بيلياغودا، �سريالنكا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160172

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واآالت  اأجهزة  حربية،  طائرات  للمركبات،  هيدرولية  دارات  نقل،  طائرات  جوية،  مركبات 

ومعدات للطريان، مروحيات )طائرات هليوكوبرت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيربا�س ا�س. ايه. ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 روند بوينت اميل ديويتني، 31700 بالجناك، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب: ٤/2022/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159735

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�ســق االإعالنــات، خدمــات وكـــاالت اال�ستــرياد والت�سديـر، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، 

ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، عر�س ال�سلع، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، 

توزيع العينات، درا�سات ال�سوق، تقييم االأعمال، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، ا�ست�سارات 

تنظيم االأعمال، ن�ســـر ن�ســـو�س الدعايــة واالإعــالن، دعايـــة واإعــالن، االإعـــالن بالراديـــو، 

الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن، خدمات امل�سورة فـي 

اإدارة االأعمال، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات، اأبحاث الت�سويق، 

اأو دعائية، تاأجري امل�ساحات االإعالنية، االإعالن والدعاية  تنظيم املعار�س لغايات جتارية 

املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، تاأجري وقت للدعاية واالإعالن فـي و�سائل االإعالم، عر�س 

�سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني 

فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، ت�سميم مواد دعائية، 

حتديث مواد الدعاية واالإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيبة رنني للتجارة وال�سناعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 28، الربج الثاين اأبراج �سفنك�س، �سارع ترعة احللو منفرع من 
�س ترعة املن�سورية الهرم، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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�إعــــــالن

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

باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107062
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/12/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: حميط الر�ستاق للتجارة 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اللم�سة الربونزية لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 350 ر.ب: 318

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/12/29م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 152347
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/6/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1436 فـي 2022/4/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: مو�سى بن خلفان التميمي للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اأمل العزيزية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:111 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/2م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28987

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/5/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 781 فـي 2004/12/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كيه تي اند جيه كوربوري�سن 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ال�سركة العملية للتجارة واملقاوألت �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1001 ر.ب: 131

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 1/9/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل:  2023/1/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31158

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/5/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 873 فـي 2008/10/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كي تي اند جي كوربوري�سن 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ال�سركة العملية للتجارة واملقاوألت �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1001 ر.ب: 131

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 1/9/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/١م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام 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: 25648
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2006/5/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 800 فـي 2005/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: او ا�س اى فارما�سيوتيكالز، األ األ �سي 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اف هوفمان - ألرو�س اأ.جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بال، �سوي�سرا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/27م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/3م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36660
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2006/4/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 804 فـي 2005/12/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اف هوفمان ألرو�س اإيه.جي 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: �سيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/3م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103703

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1236 فـي 2018/3/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مالذ الطري ال�ساملة للتجارة 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: �سركة يو�سف علي للتجارة �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/21م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/3م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107433

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/8/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1194 فـي 2017/5/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة �سامل بن علي بن عدمي الوهيبي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: جيل األإجادة والتميز �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130973

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2022/6/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1313 فـي 2019/10/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: األإبداع الالحمدود 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: الدليل األقت�سادي �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 141 ر.ب: 123، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/26م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/3م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143235

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/6/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1385 فـي 2021/3/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بركاء الدولية للتنمية واأل�ستثمار  

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: األأن�س العاملية للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/3م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 2047

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 1993/10/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 508 فـي  1993/1/8م

	 ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	ا�ستيال�س	فارما	انك	

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية:	�سركة	اأدوية	احلكمة	ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:	اأردنية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 21	-	�سارع	�سليم	بن	احلارث	-	بيادر	وادي	ال�سري	-	عمان،	األأردن

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	األأردن

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/12/14م	

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/5م	

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 125189

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1284 فـي 2019/3/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	اآفاق	ال�سمال	للتجارة	

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية:	حممد	العربي	للم�ساريع	ال�ساملة	�س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة:	عمانية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:	�سلطنة	عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	�سلطنة	عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2023/1/2م			

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/5م	
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 129753

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2019/11/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1305 فـي  2019/8/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: با�سترييا	�سو�سيتي	انونيم	اوف	انف�ستمنت	كايرتينغ	اند	هولدينغز

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة:	جووديز	�سينغل	مامرب	�سو�سيتي	انونيم	اوف	كيرتينج	�سريفي�سي�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: يونانية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: مطار	اثينا	الدويل	"ايليفثيوري�س	فينيزول�س"بناية	رقم	14	بي، 

19019	�سباتا،	اتيك،	اليونان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل:	اليونان	

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/3/22م			

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/5م	

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 30469

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2005/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 786 فـي 2005/3/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق:	ال�سركة	املتحدة	لالأغذية	والتموين	�س.م.ل

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: ال�سركة	العاملية	للمواد	األ�ستهالكية	واألأغذية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: �سعودية	-	التجارة	وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان:	بناء	األإدري�سي،	�ســـارع	األأميـــر	�سلطـــان،	حـــي	النعيـــم،	جــــدة،	

اململكة	العربية	ال�سعودية	

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة	العربية	ال�سعودية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/10/27م			

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/5م	

-253-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة وترويج �ال�ستثمار �إىل �أنــه قد وقع خطاأ مـادي عنـد ن�شر بيانات 

ت�سجيل �لعالمة �لتجارية رقم )١٥٧٣٢٧(، �ملن�سورة فـي �جلريدة �لر�سميـة �لعدد )١٤٧٣(، 

�ل�سادر بتاريـخ ١ جمادى �الآخرة ١٤٤٤هـ، �ملو�فــــق ٢٥ دي�سمرب ٢٠٢٢م، �إذ ورد �سكل �لعالمة كاالآتي: 

وال�سحيــــــح هـــــو:

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك
تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وترويج �ال�شتثمار �إىل �أنه قد وقع خطـاأ مادي عنـد ن�شر بيانات 

�لرتخي�ص باالنتفاع للعالمة �لتجارية رقم )121683(، �ملن�شورة فـي �جلريدة �لر�شميـة �لعدد 

)1٤٧3(، �ل�شادر بتاريـخ 1 جمادى �الآخرة 1٤٤٤هـ، �ملو�فــــق 2٥ دي�شمرب 2٠22م،  �إذ وردت كاالآتي:

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 121683
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ٤٠

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠22/12/13م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1٤62 فـي 2٠22/1٠/1٠م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: و�حة و�دي �لعني للتجارة   
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: نفحات لوز�ن �لتجارية 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 91 ر.ب: ٥12، �شلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �شلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2٠22/٥/31م

تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2٠22/12/19م

وال�سحيـــــــح هـــــــو:

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 121683
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ٤٠

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠22/12/13م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1٤62 فـي 2٠22/1٠/1٠م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: و�حة و�دي �لعني للتجارة   
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: نفحات �لباطنة �لتجارية 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 91 ر.ب: ٥12، �شلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �شلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2٠22/٥/31م

تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2٠22/12/19م

لـــذا لـــزم التنويـــه. 
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب �شبا بهوان - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتقدمة لالأعمال �ش.م.م

يعلن مكتب �شبا بهوان - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املتقدمة 
وحـده  وللم�شفي   ،١٢٢٤٨٨٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لألأعمال 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
القرم - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٤١٥ ر.ب:١٣١ 
 هاتف رقم:٩٧٦٩٢٧٠٤ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإجادة للم�شروعات العاملية �ش.م.م

يعلن مكتب �شبا بهوان - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإجادة 
للم�شروعات العاملية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٥٤٦١، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
القرم - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٤١٥ ر.ب:١٣١ 
 هاتف رقم:٩٧٦٩٢٧٠٤ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شل العرب ال�شاملة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شل العرب ال�شاملة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٩٠٣٦، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب فرييتا�ش - اال�شت�شارات االدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املها لتدقيق احل�شابات �ش.�ش.و
يعلن مكتب فرييتا�ش - اآل�شت�شارات اآلدارية - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املها لتدقيق احل�شابات 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٠٨٤٣٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و، 
فـــي كافــــــة  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  متثيـــــل 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٣٥ ر.ب:٤١٣ 

 هاتف رقم:٩٤١٩٢١١٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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�شليمان بن علي بن عبا�ش العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العامرات احلديثة لالإن�شاءات - تو�شية
احلديثة  العامرات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  عبا�ش  بن  علي  بن  �شليمان  يعلن 
لألإن�شاءات - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٨٤٠٣، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٢٤ ر.ب:٣١٥ 

 هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

هالل بن عبداللـه بن �شعيد االأن�شاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة روائع املدينة الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

املدينة  روائع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اآلأن�شاري  �شعيد  بن  عبداللـه  بن  هألل  يعلن 
الذهبية للتجارة واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
١١٤١٧٤٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
 والية �شحار - حمافظة �شمال البطنة

�ش.ب:٤٠٦ ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٧٠٣٠١٠٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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نا�شر بن عبداللـه بن �شعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكيذا املميزة �ش.م.م

يعلن نا�شر بن عبداللـه بن �شعيد املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الكيذا املميزة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٦٤٨٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٧٧٧٤٣٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حمدان بن نا�شر الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع اخلو�ش العاملية �ش.م.م

يعلن حمدان بن نا�شر الزعابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ينابيع اخلو�ش العاملية �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٩٨٥٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٧٦٦٥٥٤ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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را�شد بن حمود بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اآفاق جمز املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن را�شد بن حمود بن مبارك البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآفاق جمز املميزة للتجارة 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٦٣٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٠٤٠ ر.ب:٣١٩ 
 هاتف رقم:٩٧١١٠٢٠٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة ملتقى الر�شالة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن را�شد بن حمود بن مبارك البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ملتقى الر�شالة للتجارة 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٢٢٨٨، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٠٤٠ ر.ب:٣١٩ 
 هاتف رقم:٩٧١١٠٢٠٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة را�شد بن حمود البادي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن را�شد بن حمود بن مبارك البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة را�شد بن حمود البادي 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاوآلت  للتجارة  و�شريكه 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٥١٩٤٨
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
 والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٠٤٠ ر.ب:٣١٩ 
 هاتف رقم:٩٧١١٠٢٠٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم اخلليج الذهبي للتجارة - ت�شامنية

الذهبي  �شركة جنم اخلليج  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادي  بن مبارك  را�شد بن حمود  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٢٩٤، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٠٤٠ ر.ب:٣١٩ 
 هاتف رقم:٩٧١١٠٢٠٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

-261-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

نا�شر بن علي بن عامر الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيح الراحة للتجارة - ت�شامنية

يعلن نا�شر بن علي بن عامر الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شيح الراحة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٦٤٠٠، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
 والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�شرقية

 هاتف رقم:٩٩٦٦٦٠٤١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

نا�شر بن �شامل بن �شاعد اخلوالدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو �شهد نا�شر اخلوالدي للتجارة - تو�شية

يعلن نا�شر بن �شامل بن �شاعد اخلوالدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو �شهد نا�شر اخلوالدي 
وللم�شفي   ،١١٢٧٥٦١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٢٠٠٢٤٤٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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علي بن �شامل بن النوبي امل�شيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ت�شكيل للجهزة االإلكرتونية �ش.م.م

يعلن علي بن �شامل بن النوبي امل�شيخي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ت�شكيل للجهزة اآلإلكرتونية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧١٤٥٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٣٩١١١١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املوؤ�شر للتطوير التجاري �ش.م.م

يعلن علي بن �شامل بن النوبي امل�شيخي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املوؤ�شر للتطوير التجاري 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٥٠١٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٣٩١١١١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة �شليم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بهجة �شليم للتجارة  امل�شيخي  النوبي  يعلن علي بن �شامل بن 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٢١٨٢١١٤، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٣٩١١١١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شيف بن خلفان بن وليد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طريق م�شقط ال�شاملة �ش.م.م

يعلن �شيف بن خلفان بن وليد البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طريق م�شقط ال�شاملة 
ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٢٨٧٠٣٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
 حمافظة الداخلية 

هاتف رقم:٩٦٩٠٧١٩١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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�شيف بن حممد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهاب ال�شحراء للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  ال�شحراء  �شهاب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شيف بن حممد بن حمد احلجري  يعلن 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٨٩٠٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 �ش.ب:٩٢ ر.ب:٤٢١ 

هاتف رقم:٩٩٦٤٠٦٧٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حمد بن عامر احلجري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شيف بن حممد بن حمد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمد بن عامر احلجري 
 ،١٠٠٥٤٩٢ 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 اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 �ش.ب:٩٢ ر.ب:٤٢١ 

هاتف رقم:٩٩٦٤٠٦٧٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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من�شور بن نا�شر بن علي احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأموال املدينة �ش.م.م

يعلن من�شور بن نا�شر بن علي احلامتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأموال املدينة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٢٧٦٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 �ش.ب:١٧١ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٩٨٩٤٨٨٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز املدينة املايل �ش.م.م

يعلن من�شور بن نا�شر بن علي احلامتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مركز املدينة املايل �ش.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣١٦٤٢٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 �ش.ب:١٧١ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٩٨٩٤٨٨٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اأ�شعد بن عايل بن خمي�ش العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املدينة العربية احلديثة �ش.م.م

يعلن اأ�شعد بن عايل بن خمي�ش العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املدينة العربية احلديثة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٣٢٩٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 �ش.ب:٢٢٤ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٦٠٠٠٨١٨ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

علي بن �شعيد بن نا�شر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة ب�شاتني وواحات النيد للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن علي بن �شعيد بن نا�شر احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني وواحات النيد للتجارة 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٨٧٤٠، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 �ش.ب:٤٠ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٦١٦١٩١٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبدالروؤوف بن علي بن عبداللـه ال�شيباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شيباين املتميزة للمقاوالت �ش.م.م
يعلن عبدالروؤوف بن علي بن عبداللـه ال�شيباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع ال�شيباين 
املتميزة للمقاوآلت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٩١٥، وفقا 
آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 حمافظة م�شقط

�ش.ب:٤١٤ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٤١١٧٨٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الت�شييد الدولية لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن عبدالروؤوف بن علي بن عبداللـه ال�شيباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الت�شييد الدولية 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٨٦٨٠٩، وفقا آلتفاق  لأل�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
 حمافظة م�شقط

�ش.ب:٤١٤ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٤١١٧٨٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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خالد بن اآدم بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن اآدم الدولية �ش.م.م
يعلن خالد بن اآدم بن عبداللـه البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ابن اآدم الدولية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق   ،١١٥٧٥٠٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
املوالح اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٧٦٠ ر.ب:١٣٢ 
 هاتف رقم:٩٩٠٥١٢٢١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللواء الوطنية احلديثة �ش.م.م

يعلن خالد بن اآدم بن عبداللـه البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اللواء الوطنية احلديثة 
ال�شركاء  بالرقـم ١٢٣٢٢١٧، وفقا آلتفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
املوالح اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٧٦٠ ر.ب:١٣٢ 
 هاتف رقم:٩٩٠٥١٢٢١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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حمد بن عبداللـه بن حممد العرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم العجف للتجارة - تو�شية

 - للتجارة  العجف  ن�شيم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العرفـي  بن عبداللـه بن حممد  يعلن حمد 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٦١٦٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٤٥٢ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٦٠٦٢٥٤٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن عبدالرحمن بن �شعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربيج للخدمات والتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن عبدالرحمن بن �شعيد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الربيج للخدمات والتجارة 
واملقاوآلت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٥٦٩٧٠٨، وفقا آلتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

 هاتف رقم:٩٩٢٢٧٧٨٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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�شامل بن را�شد بن �شعيد اخلنب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شذى املجد املميزة للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن را�شد بن �شعيد اخلنب�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شذى املجد املميزة 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢١٢٣٩، وللم�شفي 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٣٩٩٨٦٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شيف بن �شامل بن حممد املع�شري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج �شداب للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن �شيف بن �شامل بن حممد املع�شري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة برج �شداب للتجارة 
واملقاوآلت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٠٧٣٩، وللم�شفي 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:١١٤ ر.ب:١٣١ 

 هاتف رقم:٩٢٢٢٧٧٩٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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حامت بن حامد بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن اأحمد الوح�شي للتجارة - ت�شامنية

يعلن حامت بن حامد بن عبداللـه الكلباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن اأحمد الوح�شي 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٥٢٨٠، وفقا آلتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شنك - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:١٤٦ ر.ب:٥٠٠ 
 هاتف رقم:٩٢٩٢٨١٨٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

خالد بن �شعيد بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع التلول الوطنية للتجارة - تو�شية

يعلن خالد بن �شعيد بن حممد اجلابري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع التلول الوطنية 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٥٩٧٤، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٢٢٢٠٦٨ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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�شعيد بن �شهيل بن �شعيد املع�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النخلة للتطوير واال�شتثمار �ش.م.م

يعلن �شعيد بن �شهيل بن �شعيد املع�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النخلة للتطوير واآل�شتثمار 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٤٩١٤، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٩١٠٠٩

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن �شعيد بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معرب اخلليج العربي للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معرب اخلليج العربي  اأحمد بن �شعيد بن حممد اجلابري  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٥٤١٩، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم:٩٧٩٥٠٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

-273-
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فهد بن علي بن عبداللـه ال�شائغ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلرين لالإن�شاء والتعمري �ش.م.م
يعلن فهد بن علي بن عبداللـه ال�شائغ اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلرين لألإن�شاء والتعمري 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٣٦٠١، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١١/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٨٧٥ ر.ب:١٣٢ 
 هاتف رقم:٩٩٥٥١٨٤٩ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

ح�شام بن خمي�ش بن �شامل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف م�شقط احلديثة �ش.م.م
يعلن ح�شام بن خمي�ش بن �شامل املحروقي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأرياف م�شقط احلديثة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢١٩٠٩، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
�ش.ب:٥٦ ر.ب:١٢٠ 

 هاتف رقم:٩٩٨١٩٦٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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حممد بن خمي�ش بن م�شبح ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار �شحار العاملية �ش.م.م

يعلن حممد بن خمي�ش بن م�شبح ال�شبلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شوار �شحار العاملية 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٢٤١٩٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 هاتف رقم:٩٧٣٩٦١١١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

جيفر بن مبارك بن خمي�ش القرطوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإ�شراقة الريف العربي �ش.م.م

يعلن جيفر بن مبارك بن خمي�ش القرطوبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اإ�شراقة الريف العربي 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣٣٦٢٧٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٧٨٢١٨٠٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

زاهر بن خمي�ش بن حمد الربا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل �شناو الوطنية �ش.م.م
يعلن زاهر بن خمي�ش بن حمد الربا�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معامل �شناو الوطنية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٤٩٢٧، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
والية �شناو - حمافظة �شمال ال�شرقية

 هاتف رقم:٩٣٦٦٦٨٨٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن مكتوم بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف جمز للخدمات املميزة �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأرياف جمز للخدمات  يعلن حممد بن مكتوم بن علي العلوي 
املميزة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٠٤٨٥، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١٢٠٤ ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٦٣٠٥٠٣٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

نادية بنت �شامل بن حا�شر اخل�شيبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني الربميي اخل�شراء للتجارة - تو�شية

تعلن نادية بنت �شامل بن حا�شر اخل�شيبية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني الربميي اخل�شراء 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩١٩٨، وللم�شفية وحـدها 
فـــي  امل�شفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١ ر.ب:٣١٥ 
هاتف رقم:٩٩٣٨٠٠٠٥ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية

ندى بنت طارق بن اأحمد ال�شنفرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ندى ال�شنفرية و�شريكها للتجارة - ت�شامنية

تعلن ندى بنت طارق بن اأحمد ال�شنفرية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة ندى ال�شنفرية و�شريكها 
وللم�شفية   ،١٣٠٧٦٠٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة 
وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٥٠٨٠٠٠٥ 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

فاطمة بنت �شهيل ال�شحرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القو�ش النادر لالإن�شاءات �ش.م.م
لألإن�شاءات  النادر  القو�ش  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  ال�شحرية  �شهيل  بنت  فاطمة  تعلن 
ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٣٠٥٨٠٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢٢/١٢/٢٩م،  املوؤرخ 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٦٢٧ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٨٩١١٩٧٣ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية

زلفى بنت عبداللـه بن ح�شني البو�شعيدية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شباأ الكربى �ش.م.م
اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �شباأ الكربى  تعلن زلفى بنت عبداللـه بن ح�شني البو�شعيدية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٩٨٤٧، وللم�شفية وحـدها حــــــق 
فـــي  امل�شفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٣٦٥ ر.ب:١١٨ 
هاتف رقم:٢٤٧٩٩٧٩٩ -٩٩٣١٩٨٨٠ فاك�ش رقم:٢٤٧٩٩٤٩٩ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

را�شد بن خمي�ش بن علي العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة را�شد بن خمي�ش بن علي العي�شائي وولده للتجارة �ش.م.م

يعلن را�شد بن خمي�ش بن علي العي�شائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة را�شد بن خمي�ش بن علي 
العي�شائي وولده للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣١٩٨٢٧٨، 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٧/٢١م،  املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٨٦٥٥٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هديل البالبل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن را�شد بن خمي�ش بن علي العي�شائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة هديل البألبل للتجارة 
آلتفاق  وفقا   ،١٠٥٨٧٠٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوآلت 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 هاتف رقم:٩٩٨٦٥٥٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة ب�شاتني الظفرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شاتني الظفرية للتجارة 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٧٣٧٩، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٤٠ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٥٢٨٨٤٤٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة را�شد الها�شمي و�شعيد الها�شمي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن �شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة را�شد الها�شمي و�شعيد 
الـتجاري بالرقـم  ال�شجل  اأمانة  الها�شمي للتجارة واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٢٤٥٢٥
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
�ش.ب:٤٠ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٥٢٨٨٤٤٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

خليفة بن عبداللـه بن مبارك البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليافعي املتميزة �ش.م.م

يعلن خليفة بن عبداللـه بن مبارك البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اليافعي املتميزة �ش.م.م، 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٤٦٣٩٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٥٩٨٤١٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليافعي العاملية لل�شيانة �ش.م.م

يعلن خليفة بن عبداللـه بن مبارك البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اليافعي العاملية 
وللم�شفي   ،١٢٦٧٠٩٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لل�شيانة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٥٩٨٤١٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

ماجد بن حمود بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عني زمزم املتكاملة - ت�شامنية

يعلن ماجد بن حمود بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عني زمزم املتكاملة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٨١١٣٩، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٣٨٠١٤٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مطاحن م�شقط �ش.م.م

يعلن ماجد بن حمود بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطاحن م�شقط �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١١١١٦٨٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٢/١٢/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٣٨٠١٤٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق النباء للتجارة - ت�شامنية

يعلن نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآفاق النباء للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٩٧٣١، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٢٨١٥٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقور فن�ش �ش.م.م

يعلن نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شقور فن�ش �ش.م.م، 
املوؤرخ  الـتجاري بالرقـم ١١٦٩٢٠٩، وفقا آلتفاق ال�شركاء  اأمانة ال�شجل  وامل�شجلة لدى 
٢٠٢٢/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان اآلآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم:٩٢٨١٥٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شيف بن حممد بن م�شعود الراجحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الراجحي الذهبية - تو�شية
يعلن �شيف بن حممد بن م�شعود الراجحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الراجحي الذهبية - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٨٠٥٧، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ 
٢٠٢٢/١٢/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٣٢٩٤ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩٤٧٧٢٤٩٧ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلوهرة الذهبية للتجارة - تو�شية
يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلوهرة الذهبية 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣١٣٨٣٠٥، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:١ ر.ب:٣١٥ 
هاتف رقم:٩٩٣٨٠٠٠٥ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبداللـه بن �شعيد بن علي البقالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اللوؤلوؤة احلديثة لالأعمال التجارية - ت�شامنية

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن علي البقألين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اللوؤلوؤة احلديثة لألأعمال 
التجارية - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٠٣٠٤، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم:٩٣٦٦٣٤٤١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عبداملولى بن لعل بخ�ش بن �شهداد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دهقاين و�شركاهم للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداملولى بن لعل بخ�ش بن �شهداد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دهقاين و�شركاهم 
آلتفاق  وفقا   ،١٣٤٤٤٣١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٥١٦٠٠٧٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباجيل �ش.م.م
يعلن حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرباجيل �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٦٨٧١٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
حمافظة م�شقط

�ش.ب:٦٨٤ ر.ب:١٣٣ 
هاتف رقم:٩٩٣٢٩٩٩٦ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن عبدالرحمن بن �شعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتحدة للموارد الفنية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبدالرحمن بن �شعيد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املتحدة للموارد الفنية 
ال�شركاء  بالرقـم ١٧٧٤٨٠٨، وفقا آلتفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٢٢٧٧٨٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اأمني بن �شالح بن خادم الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة الطريق الدويل لال�شتثمارات العقارية �ش.م.م

يعلن اأمني بن �شالح بن خادم الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الطريق الدويل لأل�شتثمارات 
آلتفاق  وفقا   ،١٤٤١١٨٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  العقارية 
اأمــام  ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٣١٧ ر.ب:١٢٠ 

هاتف رقم:٩٨٥٠١٩٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العنرب املا�شي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأمني بن �شالح بن خادم الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة العنرب املا�شي للتجارة 
واملقاوآلت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٥٧٣٩، وفقا آلتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٣١٧ ر.ب:١٢٠ 

هاتف رقم:٩٨٥٠١٩٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوطنية لبيع الوقود - ت�شامنية

يعلن اأمني بن �شالح بن خادم الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الوطنية لبيع الوقود - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٧٨١٦١، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٣١٧ ر.ب:١٢٠ 

هاتف رقم:٩٨٥٠١٩٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن علي بن ن�شيب ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفار�ش الذهبي ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن علي بن ن�شيب ال�شنفري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفار�ش الذهبي ال�شاملة 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٧٠١٦، وللم�شفي  للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة ظفار

�ش.ب:٢٩٩٥ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٩٨٩٣٥٥٥ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبداللـه بن جمعان بن �شعيد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غيث ال�شرق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن جمعان بن �شعيد ال�شنفري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غيث ال�شرق للتجارة 
وللم�شفي   ،١١٩٣٧٢٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوآلت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٠٠٥٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

نايف بن حممد بن اأحمد باخمالف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاج الرمي للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن نايف بن حممد بن اأحمد باخمالف اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تاج الرمي للتجارة 
واملقاوآلت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦١٣٤١، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٢٩٩٢٨٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اأحمد بن عبداللـه بن اأحمد احلداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الف�شية للخدمات ال�شاملة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن اأحمد احلداد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الف�شية للخدمات 
وللم�شفي   ،١٢٢٣٩٦٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  ال�شاملة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٠٩٦٦٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حممود بن مبارك بن حممود الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املندو�ش العاملية �ش.م.م

يعلن حممود بن مبارك بن حممود الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املندو�ش العاملية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤٧٠٨٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٥٦ ر.ب:١٣٣ 
هاتف رقم:٩٢٦٢٦٥٥٥ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

علي بن عبداللـه بن �شيف العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواري حم�شة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن علي بن عبداللـه بن �شيف العمراين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شواري حم�شة للتجارة 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٧١٦١، وللم�شفي  واملقاوآلت - تو�شية، وامل�شجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم:٩٦٦٣١٦٣١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حمد بن حممد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء الوا�شل املنرية للتجارة - ت�شامنية

يعلن حمد بن حممد بن حمد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شواء الوا�شل املنرية 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٨٨٨٥، وفقا آلتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٥٦ ر.ب:٤٢١ 

هاتف رقم:٩٧٠٠٩٥٢٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

هيثم بن علي بن �شامل الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدرة الف�شية احلديثة للتجارة - تو�شية

يعلن هيثم بن علي بن �شامل الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الدرة الف�شية احلديثة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٨٧٢٩، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥٥٢٥٨٣٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شامح بن �شامل بن دروي�ش احل�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شنابل الذهبية العالية �ش.م.م

يعلن �شامح بن �شامل بن دروي�ش احل�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شنابل الذهبية العالية 
ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٣٤٥١٩٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٦٠٤٢٦٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شعيد بن جمعة بن �شعيد النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منتجع نو�ش �ش.م.م
يعلن �شعيد بن جمعة بن �شعيد النعيمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منتجع نو�ش �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق   ،١٠٦٢٩٢٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  ٢٠٢٢/١٠/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
اخلو�ش - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٢٣٣٥ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٣٥٥٨٥٤٥ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شليمان بن دروي�ش بن مطر البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت ال�شدف الراقي �ش.م.م
يعلن �شليمان بن دروي�ش بن مطر البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بيت ال�شدف الراقي 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٤٢٢٦٤٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٢١ ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٢٢٢١٨٧٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

يو�شف بن عامر بن خمي�ش ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شعيد بن عامر بن خمي�ش ال�شناين و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن يو�شف بن عامر بن خمي�ش ال�شناين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعيد بن عامر بن 
خمي�ش ال�شناين و�شريكه للتجارة واملقاوآلت - ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٢٣٠٣٣ بالرقـم  الـتجاري 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٣٣٤٤٤٢٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن �شليم بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإكليل الغار للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  الغار  اإكليل  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  الكلباين  �شليم بن عبداللـه  يعلن عبداللـه بن 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٦٥٨٤٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٧٢٧٤٨٨ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

فار�ش بن م�شلم بن �شيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأندل�ش العاملية �ش.م.م

يعلن فار�ش بن م�شلم بن �شيف املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآلأندل�ش العاملية �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٨٨٩٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٣٠ ر.ب:٣٢٠ 
هاتف رقم:٩٢١٢١٢١٩ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

با�شم بن �شيف بن �شليمان الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة العاملية خلدمات التكنلوجيا والتجارة �ش.م.م

يعلن با�شم بن �شيف بن �شليمان الرا�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة العاملية خلدمات 
التكنلوجيا والتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٦٨٢١، 
وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
التــي  اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٢٥٩٩٠٠٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عمر بن حممد بن �شعود الكمياين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهب �شحار الذهبية �ش.م.م
يعلن عمر بن حممد بن �شعود الكمياين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهب �شحار الذهبية 
ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١١٦٧٨٥٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٥٠٥٢١٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

مو�شى بن عمر بن حممد اخلمي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل احليل الذهبية �ش.م.م
يعلن مو�شى بن عمر بن حممد اخلمي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تألل احليل الذهبية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٩١٩٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
احليل ال�شمالية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٣٥٦ ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٩٨٩٠٥٠١٦ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اأحمد بن را�شد بن �شويدان ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرايا �شحار للتجارة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن را�شد بن �شويدان ال�شبلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شرايا �شحار للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣٠٨٨٢٣٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٧٥٨ ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٤٢٢٢٤٧٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن نا�شر بن �شعيد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور�ش جمي�ش للتجارة - ت�شامنية

 - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نور�ش جمي�ش للتجارة  البلو�شي  يعلن عبداللـه بن نا�شر بن �شعيد 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٣٢٣٢٤٢٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٧٨ ر.ب:٣٢٢ 

هاتف رقم:٩٦٦٣٤٤٧٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

-297-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

زكريا بن اأحمد الزعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ا�شت�شاريون بال حدود �ش.م.م

يعلن زكريا بن اأحمد الزعبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ا�شت�شاريون بأل حدود �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٤٢٨٩٨٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم:٧٩٤٠٥٠٠٠ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

طالب بن من�شور بن �شليمان الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عوتب لالإن�شاءات - ت�شامنية

يعلن طالب بن من�شور بن �شليمان الكيومي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عوتب لألإن�شاءات - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٥٣٦٦، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم:٩٦٠٦٠٧٥٥ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

-298-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

را�شد بن مبارك بن را�شي امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القمة لت�شحيح اخل�شائر وامل�شح �ش.م.م

يعلن را�شد بن مبارك بن را�شي امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة القمة لت�شحيح اخل�شائر 
وامل�شح �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٩٩٨٦، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٤٠ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٩٧٦٣٣١٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حلول �شحب االأف�شلية �ش.م.م

يعلن را�شد بن مبارك بن را�شي امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حلول �شحب اآلأف�شلية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٣٩٣٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٤٠ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٩٧٦٣٣١٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

را�شد بن حممد بن بدر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عيون الطوي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عيون الطوي للتجارة  يعلن را�شد بن حممد بن بدر احلجري 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٧٨٠٣، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٢٥٢ ر.ب:٤٢١ 

هاتف رقم:٩٢٨٨٥٤٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

ماهر بن اأحمد بن عبداللـه البحراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البحراين للتجارة �ش.م.م

يعلن ماهر بن اأحمد بن عبداللـه البحراين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة البحراين للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٥٣٤١٠٦، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١٨م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٣٦٧٥٥٣٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبدامللك بن �شيف بن عي�شى املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ثروات م�شقط التجارية �ش.م.م
يعلن عبدامللك بن �شيف بن عي�شى املعويل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ثروات م�شقط التجارية 
ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٢٢٢٦٣٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٩٨٠ ر.ب:١١٤ 
هاتف رقم:٩٦١٥٥٠٩٩ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شجان ال�شيب �ش.م.م
يعلن نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شجان ال�شيب �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٠٧٤٨٦٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢١م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٢٨١٥٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة االأ�شرج ووراد الدولية للتجارة واال�شتثمار �ش.م.م

ووراد  اآلأ�شرج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�شبون   - اآلإقليمي  املكتب  يعلن 
الدولية للتجارة واآل�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٦٠٥٤، 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٦/٢٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
الغربة اجلنوبية - �شكة رقم:٣٧٠٩- مبنى رقم:١٠٤٣- والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 
هاتف رقم:٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم:٢٤١١٧١٥٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدير العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واآل�شت�شارات املالية واآلإدارية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 
الهدير العاملية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٦٤١٧٢، وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:١٠٩٨ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٢٣٢٨٢٢٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

خلفان بن �شلطان بن �شعيد الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة عبداللـه بن �شامل وخلفان بن �شلطان الر�شيدي للتجارة - ت�شامنية

يعلن خلفان بن �شلطان بن �شعيد الر�شيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبداللـه بن �شامل 
وخلفان بن �شلطان الر�شيدي للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـم ٨٠٤٠١٤١، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:١٤٨ ر.ب:٥١٢ 

هاتف رقم:٩٩٣٦٥٩٦٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة خلفان بن �شلطان بن �شعيد الر�شيدي و�شريكه للتجارة - تو�شية
يعلن خلفان بن �شلطان بن �شعيد الر�شيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خلفان بن �شلطان بن 
�شعيد الر�شيدي و�شريكه للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،٨٠٧٩٥٢٨
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
حمافظة الربميي

 هاتف رقم:٩٩٣٦٥٩٦٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

را�شد بن م�شعود بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر الدولية لالأعمال �ش.م.م

يعلن را�شد بن م�شعود بن حممد العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ج�شر الدولية لألأعمال 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٥٢٨٣١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:٤٤٤ ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٥٩٩٤٧٤٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

مو�شى بن حممد بن �شليمان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شتل الباطنة للتنمية الزراعية - تو�شية

يعلن مو�شى بن حممد بن �شليمان البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شتل الباطنة للتنمية 
الزراعية - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٢٩٩٠، وللم�شفي وحـده 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥١٤١٤٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

هيثم بن حممد بن �شامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن املتحدة الدولية �ش.�ش.و
يعلن هيثم بن حممد بن �شامل اجلابري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ح�شن املتحدة الدولية 
�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٤٩٨٠، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٦٨٦ ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٩٨٠٦٨٦٧٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن �شعيد بن خلفان الرجيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر اأ�شيلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �شعيد بن خلفان الرجيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مناظر اأ�شيلة للتجارة 
بالرقـم ١٠٩٥٠٥٥، وفقا آلتفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  واملقاوآلت �ش.م.م، 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:١٧٤٩ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩٩٣٢٥٠٢٢ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبداللـه بن اأحمد بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عيون القابل للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن عبداللـه بن اأحمد بن حمد احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عيون القابل للتجارة 
واملقاوآلت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٩٥٩٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب:١١٢ ر.ب:٤١٩ 

هاتف رقم:٩٧٢٢٢٢٨١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن طاهر بن علوي عيديد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة نوافذ للعقارات والتاأجري والنقل واال�شترياد والت�شدير واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن طاهر بن علوي عيديد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نوافذ للعقارات والتاأجري 
والنقل واآل�شترياد والت�شدير واملقاوآلت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
١٠٥٣٠٢٤، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٢/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٣١٥٥٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شامل بن م�شلم بن عبيد امل�شهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط املر�شى �ش.م.م

يعلن �شامل بن م�شلم بن عبيد امل�شهلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط املر�شى �ش.م.م، وامل�شجلة 
٢٠٢٢/٩/٢٩م،  املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،٢١٤٤٠٨٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٨٠٥٠٥٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن حفيظ بن اأحمد الذئب باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوب الرافدين للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن حفيظ بن اأحمد الذئب باعمر اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جنوب الرافدين 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٢١٧٢٠٤٦، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٧٥٧٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شليم بن بخيت بن �شبيح الظفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرموز خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
يعلن �شليم بن بخيت بن �شبيح الظفري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرموز خلدمات النفط 
والغاز �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٩٤٦٠، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١١١ ر.ب:١٢٣ 
هاتف رقم:٩٢٥٠٥٦٩٧ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن �شامل بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوط م�شقط للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  �شركة خطوط م�شقط  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �شامل بن حممد  يعلن حممد بن 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٥٣٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٦٠ ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٦٢٢٥٥٩٨ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

را�شد بن حممد بن عثيم الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع دار املكارم الذهبية �ش.م.م
الذهبية  املكارم  دار  �شركة م�شاريع  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�شي  را�شد بن حممد بن عثيم  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢١٨١٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 حمافظة الربميي

�ش.ب:١٢٧ ر.ب:٥١٢ 
هاتف رقم:٩٢٢٩٣٨٤٨ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

�شعاد بنت نا�شر بن حمدان ال�شبحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهور قرية بني �شبح للتجارة - ت�شامنية
تعلن �شعاد بنت نا�شر بن حمدان ال�شبحية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة زهور قرية بني �شبح 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥١٥٠٢٠٥، وفقا آلتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٨٥٨ ر.ب:٦١٢ 
هاتف رقم:٩٩٠٢٩٢٢٩ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

جميل بن عبداللـه بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو زهراء املتحدة - تو�شية 

 - املتحدة  زهراء  اأبو  �شركـة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  البلو�شي  اإبراهيم  بن  عبداللـه  بن  يعلن جميل 

وحـده  وللم�شفي   ،١٢٥٣٧٦٨ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٨٩٤٤٣١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبدالروؤوف بن علي بن عبداللـه ال�شيباين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفنجان الذهبي املميز للتجارة �ش.م.م

اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة الفنجان الذهبي  يعلن عبدالروؤوف بن علي بن عبداللـه ال�شيباين 

وفقا   ،١٢٠٦٩٩٧ بالرقم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة  املميز 

آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٢م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب: ٤١٤ ر.ب: ١١٥

هاتف رقم:٩٩٤١١7٨2  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شليمان بن علي بن �شليمان مزيود ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شليمان بن علي بن �شليمان مزيود ال�شحي للتجارة �ش.�ش.و

اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة �شليمان بن  يعلن �شليمان بن علي بن �شليمان مزيود ال�شحي 

علي بن �شليمان مزيود ال�شحي للتجارة �ش.�ش.و، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري 

بالرقــــم ١٤٤٥١٢٨، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٣777٩٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن ح�شن بن حممد بيت ال�شيداد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور�ش �شاللة احلديثة للتجارة - تو�شية

يعلن عبداللـه بن ح�شن بن حممد بيت ال�شيداد اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة نور�ش �شاللة 

 ،١١٢١٠٩٥ الـتجـــاري بالرقــــم  ال�شجـــل  اأمانــة  احلديثة للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى 

ال�شركـــــــة فـي  ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، للم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٩٤٩٥٤٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

حمد بن �شامل بن حممد الدويكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو حممد الدويكي للتجارة - تو�شية

اأبو حممد الدويكي  اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة  يعلن حمد بن �شامل بن حممد الدويكي 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٧١٥٢٢، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: 2٦٠ ر.ب: ٤٠٠  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حممد بن علي بن �شيف العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجنحة البحر �ش.م.م

يعلن حممد بن علي بن �شيف العربي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اأجنحة البحر �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق   ،١٢٤٤٥٦١ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة 

٢٠٢٢/٨/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

والية احلمراء - حمافظة الداخلية 
�ش.ب: ٨ ر.ب: ٦١7

هاتف رقم: ٩٤٤٦٦٥٩٩  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

علي بن �شامل بن �شيف العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اال�شرتاتيجية ملواد املعادن �ش.م.م

يعلن علي بن �شامل بن �شيف العي�شائي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة اآل�شرتاتيجية ملواد املعادن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٢٦٧١١، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: 7٠٦ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٩٣١٣٣٨٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حم�شن بن عامر بن حربي احلارثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ماأثر عز احلديثة - ت�شامنية

يعلن حم�شن بن عامر بن حربي احلارثي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة ماأثر عز احلديثة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم ١٢٥١٦٥٢، وفقا آلتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم: ٩٥٥٥٥٨٥7 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اإبراهيم بن علي بن حمد ال�شاحلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ورثة علي بن حمد بن �شعيد ال�شاحلي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة ورثة علي بن حمد بن  اأنــــه  ال�شاحلي  اإبراهيم بن علي بن حمد  يعلن 

الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شركاه  ال�شاحلي  �شعيد 

بالرقـم ٣٠٠٣٧٤٤، وفقــا آلتفــــاق ال�شركـــاء املــــوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وللم�شفــي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ١22 ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٦٣7٣٩٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
زاهر بن خمي�ش بن حمد الربا�شدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة معامل �شفنان احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
�شفنان  معامل  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الربا�شدي  حمد  بن  خمي�ش  بن  زاهر  يعلن 

احلديثة للتجارة واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٧م،  املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٠٤٠٨٨٥

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية �شناو - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم:٩٣٦٦٦٨٨٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اأحمد بن را�شد بن جميل الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع مراحب اخلري الذهبية للتجارة �ش.�ش.و

م�شاريع مراحب  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الرو�شدي  بن جميل  را�شد  بن  اأحمد  يعلن 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.�ش.و،  للتجارة  الذهبية  اخلري 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٨٩٦٨٥

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ٥ ر.ب: ١١٩

هاتف رقم: ٩٥٦٤٦٤٦٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز الت�شميم والتنمية �ش.م.م 
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واآل�شت�شارات املالية واآلقت�شادية اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة 

�شركــــة مركز الت�شميم والتنمية �ش.م.م، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٣/٦م،  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  آلتفـــاق  وفقـــا   ،١٠٢٤٢١٧

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

الغربة ال�شمالية - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 7٥٦ ر.ب: ١١2

هاتف رقم: 2٤٤٩٩٨٥٨ فاك�ش رقم: 2٤١2١٣٣٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

بدر بن �شامل بن حمد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلبور الوطنية �ش.�ش.و
يعلن بدر بن �شامل بن حمد العلوي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة احلبور الوطنية �ش.�ش.و، 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣٥٧٠٦١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٥٥٨٨٠7٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
مكتب �شبا بهوان  - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة املقامة لال�شترياد والت�شدير )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م
يعلن مكتب �شبا بهوان  - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة 

املقامة لال�شترياد والت�شدير )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل 

الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٩٦٥٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:

القرم - والية مطرح - حمافظة م�شقط
�ش.ب: ١٤١٥ ر.ب:١٣١
هاتف رقم: ٩7٦٩27٠٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

ناجي بن نا�شر بن خلف العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة بيت الدقم للمقاوالت والتطوير �ش.م.م

يعلن ناجي بن نا�شر بن خلف العربي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة بيت الدقم للمقاوآلت 

١٣٥٩٦٠٣، وللم�شفي  اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم  والتطوير �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية احلمراء - حمافظة الداخلية
�ش.ب: ٣٠٨ ر.ب: ٦١7

هاتف رقم: ٩277٨٥٩٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
هالل بن عبداللـه بن �شعيد االأن�شاري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شراج املدينة الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن هالل بن عبداللـه بن �شعيد اآلأن�شاري اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة �شراج املدينة الذهبية 

 ،١١٤١٧٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  للتجارة واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ٤٠٦ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩7٠٣٠١٠٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اأمني بن �شالح بن خادم الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن جمعة بن هديب ال�شيابي و�شركاه - ت�شامنية
يعلن اأمني بن �شالح بن خادم الها�شمي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة �شامل بن جمعة بن هديب 

ال�شيابي و�شركاه - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٤٠٨٤١٠، 

وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٣١7 ر.ب: ١2٠
هاتف رقم: ٩٨٥٠١٩٨٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حممد بن �شامل بن هوي�شل الر�شيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املغ�شر الوطنية للتجارة �ش.م.م

الوطنية  املغ�شر  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  الر�شيدي  هوي�شل  بن  �شامل  بن  حممد  يعلن 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٥٣٤٤٠، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: 7١ ر.ب: ٣١2
هاتف رقم: ٩٩٣٦7٦٥٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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غدير بن عبداللـه بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق للهند�شة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن غدير بن عبداللـه بن حمود املالكي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اآفاق للهند�شة واملقاوآلت -

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم ١٠٩٠٤٢٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم: ٩٠١١١١٠٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق املدرة احلديثة �ش.م.م

اآفاق املدرة احلديثة  اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة  املالكي  يعلن غدير بن عبداللـه بن حمود 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم ١٠٩١٥٣٦، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم: ٩٠١١١١٠٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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هيثم بن حممد بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دانة ال�شرق الع�شرية �ش.م.م

يعلن هيثم بن حممد بن اإبراهيم البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة دانة ال�شرق الع�شرية 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم ١١٩٦٩٣٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩7٠٠7٤٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار م�شقط ال�شاملة �ش.م.م

يعلن هيثم بن حممد بن اإبراهيم البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اإعمار م�شقط ال�شاملة 

ال�شركاء  وفقا آلتفاق   ،١١٢٤٣١٤ بالرقـم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩7٠٠7٤٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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عبداللـه بن عبيد بن جمعة احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأر�ش القرم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبداللـه بن عبيد بن جمعة احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة م�شاريع اأر�ش القرم 

للتجارة واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم ١١٢٥٢٣٣، 

وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمام الغـري، وعلى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٤١٩
هاتف رقم: ٩٥٤١7٤١٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
زايد بن غريب بن �شاملني املعويل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش اخلابورة اخل�شراء للتجارة �ش.م.م

يعلن زايد بن غريب بن �شاملني املعويل اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اأر�ش اخلابورة اخل�شراء 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم ١٤١٣٦٤٤، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ١٠٥ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٥7٤٣٤٣7
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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حممد بن �شامل بن �شعيد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق ال�شرقية لل�شناعة واخلدمات �ش.م.م

يعلن حممد بن �شامل بن �شعيد اجلابري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اآفاق ال�شرقية لل�شناعة 

واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم ٤٠٩١١٨٣، وفقا آلتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: ١٨٣ ر.ب: ١2٤
هاتف رقم: ٩٩٣7٨222

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن عبداللـه بن جمعة الرزيقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شوق اخلليجية املتحدة �ش.م.م

ال�شوق اخلليجية  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  الرزيقي  بن جمعة  بن عبداللـه  �شعيد  يعلن 

املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم ١٠٤٨٠٤٨،  وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٦7٥١٥٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اأحمد بن جمعة بن خدمي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكلباين واملقبايل التجارية �ش.م.م
يعلن اأحــمد بن جمعــة بن خديــم املقبالــي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الكلبانـــي واملقبالـــي 

١٠٣٨٢١٩، وفقا آلتفاق  الـتجـاري بالرقـم  اأمانـة ال�شجل  التجارية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٢م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: ١٤ ر.ب: ٥١٦

هاتف رقم: ٩٩٥٩2٠٠٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداملولى بن لعل بخ�ش بن �شهداد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرونق احلديثة لالأعمال �ش.م.م

يعلن عبداملوىل بن لعل بخ�ش بن �شهداد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الرونق احلديثة 

١٣٢٦٠٨٨، وفقا آلتفاق  بالرقـم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانـة  لالأعمال �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢١م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩٥١٦٠٠7٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شامل بن حمود بن �شعيد الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط االأنيق �ش.م.م

يعلن �شامل بن حمــود بن �شعـيد الها�شمـي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اخلــط اآلأنيـــق �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٨١٣٥٩٥، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٣/١٨م، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

احليل ال�شمالية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: ١٣7١ ر.ب: ١٣2
هاتف رقم: ٩٩٤7٠2٤٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شامل بن اأحمد بن وين ال�شيفي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأدلة املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شامل بن اأحمد بن وين ال�شيفي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اآلأدلة املتحدة للتجارة واملقاوآلت - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٠٧٩٩٦، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: 2٠7 ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: ٩٥٥٦٦١2١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شعود بن �شعيد بن �شعود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حميط مغ�شر للتجارة - تو�شية
 - للتجارة  مغ�شر  حميط  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  املالكي  �شعود  بن  �شعيد  بن  �شعود  يعلن 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٦٤٣٠١، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٤2١
هاتف رقم: ٩2٣2٠2٥٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة �شامل بن خلفان بن حممد بن نا�شر ال�شعدي و�شريكته للتجارة - ت�شامنية
اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة �شامل بن خلفان بن  يعلن نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي 

ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكته  ال�شعدي  نا�شر  بن  حممد 

وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٧/١٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق   ،١١٠٠٠٥٦ بالرقم  الـتجاري 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية لوى - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 2٩ ر.ب: ٣2٥

هاتف رقم: ٩٩٨١٠٠٨٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

م�شبح بن عي�شى بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز  �شنا�ش للتجارة - ت�شامنية
يعلن م�شبح بن عي�شى بن حممد البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة كنوز �شنا�ش للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٤٧٥٠٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: 2٩٨ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٥7٨22١2

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
خالد بن اآدم بن عبداللـه البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العهد احلديثة �ش.م.م

يعلن خالد بن اآدم بن عبداللـه البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة العهد احلديثة �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٢٣٢٢٢٩ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة 

٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

املوالح اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 7٦٠ ر.ب: ١٣2

هاتف رقم: ٩٩٠٥١22١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

-326-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبداللـه بن حممد بن �شعيد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبل العقيق للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن عبداللـه بن حممد بن �شعيد الرا�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة جبل العقيق للتجارة 

واملقاوآلت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٤١٠٩٩، وللم�شفي 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٦٩٩ ر.ب: ١٠٠
هاتف رقم: ٩٦٠٥٦7٩٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروافد ال�شاخمة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الروافد ال�شاخمة للتجارة 

واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١١٩٣٢٠، وللم�شفي 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: 2٥ ر.ب: ٤2١
هاتف رقم: ٩٥2٨٨٤٤٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ديار االأن�شب للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة ديار اآلأن�شب للم�شاريع 

آلتفاق  وفقا   ،١١٢٠٧١١ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتكاملة 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب: ٦٨٤ ر.ب: ١٣٣

هاتف رقم: ٩٩٣2٩٩٩٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن �شعيد بن ح�شن

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوكالء املتميزون للتجارة �ش.م.م

للتجارة  املتميزون  الوكالء  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  بن ح�شن  �شعيد  بن  يعلن عبداللـه 

ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٠٧١٧٠١ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركــة فـي  ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩2٨٥٨٥٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

حامت عو�ش حاج قاوؤوق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز االأثاث الفاخر - ت�شامنية

يعلن حامت عو�ش حاج قاوؤوق اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة مركز اآلأثاث الفاخر - ت�شامنية، 

متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي   ،٢١٣٩٣٠٨ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة 

ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٤٩٩٩٦7
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شهاب بن بدر بن �شامل الهاليل

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو �شهاب الهاليل للتجارة و�شريكته �ش.م.م

يعلن �شهاب بن بدر بن �شامل الهاليل اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اأبو �شهاب الهاليل للتجارة 

١٤٩٦٩٧٢، وفقا آلتفاق  بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  وامل�شجلة لدى  و�شريكته �ش.م.م، 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩٥2٣٣٤٩٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

خمتار بن �شعيد بن حممد البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ورثة يو�شف جنجزار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن خمتار بن �شعيد بن حممد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة ورثة يو�شف جنجزار 

 ،١٠٣٩٩٣٨ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملــــقاوآلت  للتجـــارة 

وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩2٣٩٦٥2٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبدالروؤوف بن علي بن عبداللـه ال�شيباين

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز الذكية لالت�شاالت احلديثة �ش.م.م

يعلن عبدالروؤوف بن علي بن عبداللـه ال�شيباين اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة مركز الذكية 

لالت�شاآلت احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٨٥٦١٤، وفقا 

آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٢م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب: ٤١٤ ر.ب: ١١٥

هاتف رقم: ٩٩٤١١7٨2
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

بدر بن مراد بن عبدالرحمن البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلدار االمع �ش.م.م

يعلن بدر بن مراد بن عبدالرحمن البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اجلدار اآلمع �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١٢٩٩٧٠٨ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة 

٢٠٢٢/١١/٢٢م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩2١١٤٣7١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
را�شد بن خمي�ش بن را�شد الكحايل

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة در اخلري للمقاوالت �ش.م.م

يعلن را�شد بن خمي�ش بن را�شد الكحايل اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة در اخلري للمقاوآلت �ش.م.م، 

متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي   ،١٢٦٨٩٥٠ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة 

ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٩7٥١٣٠٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

ماجد بن حمود بن حمد العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فن اخلياطة الوطنية �ش.م.م

يعلن ماجد بن حمود بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة فن اخلياطة الوطنية 

ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١١٣٣٦٦٧ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٨م،  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩٩٣٨٠١٤7

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تراب ال�شيب للتجارة - تو�شية

يعلن ماجد بن حمود بن حمد العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة تراب ال�شيب للتجارة - تو�شية، 

املوؤرخ  ال�شركاء  آلتفاق  وفقا   ،١١١١٠٨٧ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركــة  وحـده حـق متثيـل  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٨م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩٩٣٨٠١٤7

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

جميل بن عبداللـه بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو فاطمة للم�شاريع املتحدة - تو�شية

يعلن جميل بن عبداللـه بن اإبراهيم البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اأبو فاطمة للم�شاريع 

١٠٦٤٧١٤، وفقا آلتفاق  اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم  املتحدة - تو�شية، وامل�شجلة لدى 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٨٩٤٤٣١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شيف بن را�شد بن �شليم العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيدلية النور - ت�شامنية

يعلن �شيف بن را�شد بن �شليم العربي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة �شيدلية النور - ت�شامنية، 

متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٣٣٠٤٨ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة 

ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية احلمراء - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: ٩٩٤٣٣٤٤٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

يو�شف بن عامر بن خمي�ش ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع االأ�شدقاء �ش.�ش.و

يعلن يو�شف بن عامر بن خمي�ش ال�شناين اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة �شعاع اآلأ�شدقاء �ش.�ش.و، 

متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣٩٨٠٥١ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة 

ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

 حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٣٣٤٤٤27

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن نا�شر بن �شعيد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة عبداللـه بن نا�شر بن �شعيد البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن عبداللـه بن نا�شر بن �شعيد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة عبداللـه بن نا�شر بن �شعيد 

الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاوآلت  للتجارة  و�شريكه  البلو�شي 

بالرقم ١١٢٥٦٦٠، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

�ش.ب: 7٨ ر.ب: ٣22
هاتف رقم: ٩٦٦٣٤٤77

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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فاطمة بنت دهوق بن اأحمد امل�شيخية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نعائم ال�شرق احلديثة - ت�شامنية

ال�شرق  نعائم  �شركة  بت�شفـيـة  تقــوم  اأنـها  امل�شيخيـــة  اأحمـــد  بن  دهــــوق  بنت  فاطمـــة  تعلن 

احلديثة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٢٩٩١٤٨، وللم�شفية 

وحـدها حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩7٠٩٩7٠٠
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية
حممد بن �شامل بن حممد املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شي للتجارة العامة �ش.م.م

يعلن حممد بن �شامل بن حممد املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة مرا�شي للتجارة العامة 

وحـده حـق  وللم�شفي   ،١٣٥٢٢٥٠ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

حمافظة الربميي
هاتف رقم: ٩22٩٣٨٤٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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خلفان بن �شليم بن مربوك احلب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شافر للبناء والت�شييد - ت�شامنية

للبنـــاء  امل�شافــــر  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  احلب�شـــي  مبـــروك  بن  �شليـــم  بن  يعلن خلفان 

والت�شييد - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٧٦٤٨٥، وللم�شفي 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٨2٠٠٠٥٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اأمني بن �شالح بن خادم الها�شمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفوح ال�شيب الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن اأمني بن �شالح بن خادم الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة �شفوح ال�شيب الوطنية 

للتجارة واملقاوآلت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٥٢٢٩٩، وفقا 

آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٣١7 ر.ب: ١2٠
هاتف رقم: ٩٨٥٠١٩٨٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

-336-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبداللـه بن اأحمد بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنز االأخوة للتجارة - تو�شية

 - اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة كنز اآلأخوة للتجارة  يعلن عبداللـه بن اأحمد بن حمد احلارثي 

١٠٠٤٨٢٣، وللم�شفي وحـده حـق  بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  وامل�شجلة لدى  تو�شية، 

متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ١١2 ر.ب: ٤١٩
هاتف رقم: ٩72222٨١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يتي العاملية لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة يتي العاملية لال�شتثمار 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠١٤٠٥٨، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ 

٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب: ٦٨٤ ر.ب: ١٣٣

هاتف رقم: ٩٩٣2٩٩٩٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوم االأفق املتحدة �ش.�ش.و

يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة جنوم اآلأفق املتحدة 

١١٤٧٤٩٣، وفقا آلتفاق ال�شركاء  �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركــة فـي  ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: ١١2٤ ر.ب: ١2١
هاتف رقم: ٩٩22٨٥١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اأ�شعد بن خلفان بن علي ال�شيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شار لتنمية املواهب �ش.م.م

يعلن اأ�شعد بن خلفان بن علي ال�شيابـــي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة م�شار لتنميـــة املواهــــب 

وحـده حـق  وللم�شفي   ،١٣١٥٥٧٦ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: 2٥٥ ر.ب: ١٠٠
هاتف رقم: ٩٩٨7٨7٦٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

حمد بن حممد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبري الوا�شل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حمد بن حممد بن حمد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة عبري الوا�شل للتجارة 

وفقا   ،١١٤٤٠٤١ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاوآلت 

آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٥٦ ر.ب: ٤2٠
هاتف رقم: ٩2٨٦٤٥7٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شهيل بن مبارك بن هول الكثريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفريد لل�شقاالت - تو�شية

يعلن �شهيل بن مبارك بن هول الكثريي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الفريد لل�شقاآلت - تو�شية، 

وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٧٣١٢٥، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة 

التــي  اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

حمافظة الربميي
هاتف رقم: ٩2٥١١١١٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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فهد بن بدر بن عبيدان النوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنايف املتحدة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  املتحدة  املنايف  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  النوبي  بدر بن عبيدان  بن  يعلن فهد 

وحـده حـق  وللم�شفي   ،١٠٥٧٨٥٨ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩2٣٩٦٥2٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحراء الظفرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة �شحراء الظفرية للتجارة 

واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٤٠٤٤٠، وللم�شفي 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: ٩٥2٨٨٤٤٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبدالعزيز بن اأحمد بن خلفان الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغفيلي اجلديدة للتجارة - تو�شية

يعلن عبدالعزيز بن اأحمد بن خلفان الغفيلي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الغفيلي اجلديدة 

وللم�شفي   ،١٢٤٥٠٠٦ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩2٤٠٥٥٥٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأعمدة البناء العاملية �ش.م.م

البناء  اأعمدة  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  الغفيلي  خلفان  بن  اأحمد  بن  عبدالعزيز  يعلن 

العاملية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٣١٣٦٠٨، وللم�شفي وحـده 

فـــي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعــــة  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركــة  حـق متثيـل 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩2٤٠٥٥٥٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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بخيت بن مبارك هول امل�شن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الريان الفنية �ش.م.م

يعلن بخيت بن مبارك هول امل�شن اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الريان الفنية �ش.م.م، وامل�شجلة 

لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٤٧٩٦٨، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩2٥١١١١٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن هول للتعدين �ش.م.م

�ش.م.م،  للتعدين  هول  بن  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  امل�شن  هول  مبارك  بن  بخيت  يعلن 

متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٩٥٧٠٤ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة 

ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩2٥١١١١٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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حمد بن حمدان بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ملح الب�شر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة ملح الب�شر للتجارة  يعلن حمد بن حمدان بن حممد احلجري 

وللم�شفي   ،١٠٣٥٨٨٧ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوآلت 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٤٠٠ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩2٩٦٦٠٠٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مفيد ال�شامل لالأعالف احليوانية - ت�شامنية

يعلن حمد بن حمدان بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة مفيد ال�شامل لالأعالف 

احليوانية - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٢٤٥٨٥١، وللم�شفي 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٤٠٠ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩2٩٦٦٠٠٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

�شامل بن �شعيد بن حممد املع�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمو�ش املجد ال�شاملة للتجارة والنقل - تو�شية

يعلن �شامل بن �شعيد بن حممد املع�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة �شمو�ش املجد ال�شاملة للتجارة 

١١٦٧٠٣٨، وفقا آلتفاق  الـتجاري بالرقم  ال�شجل  اأمانـة  والنقل - تو�شية، وامل�شجلة لدى 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: 7١٩٩٩٩٦٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمز االتقان للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن حممد بن �شامل الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة رمز اآلتقان للتجارة 

واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٣٧٥٣٣، وللم�شفي 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: ٩٥2٨٨٤٤٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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مهنا بن �شيف بن �شعيد احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مملكة االإبداع الذهبي �ش.م.م

يعلن مهنا بن �شيف بن �شعيد احلديدي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة مملكة اآلإبداع الذهبي 

وحـده حـق  وللم�شفي   ،١١٣٦٧١٨ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٥٠7 ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩7٠١7٦٦7

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اأ�شماء �شالح الدين مربوك الف�شة

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الف�شول اخلم�شة للتجارة �ش.م.م

اأنـها تقــوم بت�شفـيـة �شركة الف�شول اخلم�شة  تعلن اأ�شمــاء �شـــالح الديــن مربوك الف�شة 

آلتفاق  وفقا   ،١١٥٧٩٠٢ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حـق  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢٢/١٢/٢٨م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٦٩١7٥٨
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

لطيفة بنت حمدان بن جمعة 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قمر الكون للتجارة - ت�شامنية

 - للتجـــارة  الكـــون  قمـــر  �شركة  بت�شفـيـة  تقــوم  اأنـها  بن جمعة  بنت حمدان  لطيفة  تعلن 

وحـدها  وللم�شفية   ،١١٠٠٦١٢ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية، 

فـــي  امل�شفـــية  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركــة  حـق متثيـل 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

حمافظة الربميي
هاتف رقم: ٩7٠١١١٥٣

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــية
نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار االأفواج �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة دار اآلأفواج �ش.م.م،  يعلن نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي 

وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٩٨١٤٠، وفـــقا آلتفــاق ال�شركــاء املــوؤرخ 

٢٠٢٢/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩2٨١٥٦٥٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الف�شاء املتميز للتجارة �ش.م.م

يعلن نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الف�شاء املتميز للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١١٤٥٢٣٨، وفقا آلتفاق ال�شركاء 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركــة فـي  ٢٠٢٢/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

 والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩2٨١٥٦٥٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة اخلليج املتحدة �ش.م.م

يعلن نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة منارة اخلليج املتحدة 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٨٦٥٩٢، وفقا آلتفاق ال�شركاء 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركــة فـي  ٢٠٢٢/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

 والية ال�شيب - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩2٨١٥٦٥٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

يو�شف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االحتاد العربية �ش.م.م

يعلن يو�شف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اآلحتاد العربية �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٩٣٨٨٤، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

 والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٤٩٤٨٩٤٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رباب ال�شرق للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن يو�شف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة رباب ال�شرق للتجارة 

واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٥١٢٦٧، وللم�شفي 

وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

 والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٤٩٤٨٩٤٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

-348-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع الباطنة الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن يو�شف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة روائع الباطنة الوطنية 

للتجارة واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١١١٦٣٣٣، 

وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

 والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٤٩٤٨٩٤٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
را�شد بن خلفان بن مطر الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع عقبة الور�ش �ش.م.م

يعلن را�شد بن خلفان بن مطر الهنائي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة م�شاريع عقبة الور�ش �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٦٢٤٦٢٨، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٣٣٦٣ ر.ب: ١١2
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

را�شد بن حممد بن بدر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو مروان احلجري - تو�شية

اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة اأبو مروان احلجري -  يعلن را�شد بن حممد بن بدر احلجري 

تو�شية، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٢٧٠٧٢٠، وللم�شفي وحـده حـق 

متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: 2٥2 ر.ب: ٤2١
هاتف رقم: ٩2٨٨٥٤٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداللـه بن �شعيد بن علي العي�شائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الق�شر املعمور �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن علي العي�شائي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الق�شر املعمور �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٢٥١٥١٨، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

حمافظة م�شقط
�ش.ب: ١٠٥ ر.ب: ١٣٨

هاتف رقم: ٩٦٠٨٠7٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النخبة االأولى للم�شاريع احلديثة �ش.م.م

يعلن اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة النخبة اآلأوىل 

 ،١٠٢٢٩٤٢ بالرقم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــة  �ش.م.م،  للم�شاريع احلديثة 

وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: ١٠٤ ر.ب: ٣2١
هاتف رقم: ٩٩٤٩١٠٠٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
را�شد بن �شعيد بن علي ال�شام�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة را�شد بن �شعيد بن علي ال�شام�شي واأوالده للتجارة - تو�شية
يعلن را�شد بن �شعيد بن علي ال�شام�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة را�شد بن �شعيد بن علي 

بالرقم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــة  تو�شية،   - للتجارة  واأوآلده  ال�شام�شي 

٣١٤٨٥٠٥، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٣2٥ ر.ب: ٣22
هاتف رقم: ٩٥٥٩٩٥٩٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبداللـه بن �شعيد بن ح�شن 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغربية للهند�شة والتعمري �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن ح�شن اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة الغربية للهند�شة والتعمري �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق   ،١٠٧٠١٢٥ بالرقم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــة 

٢٠٢٢/١٢/٢٨م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩7٨٩١2٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�شفــي
حممود بن حممد بن عبداللـه امل�شكري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة رمال حمافظة �شمال ال�شرقية للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن حممود بن حممد بن عبداللـه امل�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة رمال حمافظة �شمال 

ال�شرقية للتجارة واملقاوآلت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٢٧١٤١،  

وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٦٣١٨٨7٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

هيثم بن هالل بن �شامل املع�شري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة البوادي التجارية �ش.م.م
يعلن هيثم بن هالل بن �شامل املع�شري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة موؤ�ش�شة البوادي التجارية �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق   ،١١١٣٢١٦ بالرقم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــة 

٢٠٢٢/١٢/١٣م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩٨٨٥٥٩٩٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�شفــي
عبداللطيف بن عبيد بن عبداللـه اجلنيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال �شواطئ م�شرية للتجارة - تو�شية

يعلن عبداللطيف بن عبيد بن عبداللـه اجلنيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة رمال �شواطئ 

 ،١٠٩٢٦٣١ بالرقم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــة  تو�شية،   - للتجارة  م�شرية 

فـي  ال�شركــة  حـــق متثيـــل  وحـده  وللم�شفــي  ٢٠٢٢/١٢/١٤م،  املـوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية م�شرية - حمافظة جنوب ال�شرقية
�ش.ب: 77 ر.ب: ٤١٨

هاتف رقم: ٩٩٥٤7٣٠١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن 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 اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

خلفان بن �سليم بن مربوك احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سدي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

الرا�شدي و�شريكه  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  �شليم بن مربوك احلب�شي  يعلن خلفان بن 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية, وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١١٧٧١٤٤، 

وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 98200058 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
�سعيد بن حممد بن �سعيد ال�ساملي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العافية الدولية للحلول الطبية �ش.م.م

يعلن �شعيد بن حممد بن �شعيد ال�شاملي اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة العافية الدولية للحلول 

وللم�شفــي   ,١٣٣٣٩٣٥ بالرقم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــة  �ش.م.م,  الطبية 

وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 9٤000٤٧5
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

ماجد بن حمد بن حممد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روازن لالإن�ساءات - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة روازن لالإن�شاءات -  يعلن ماجد بن حمد بن حممد املحروقي 

١٢٥٣١٩٥, وللم�شفــي وحـده  ت�شامنية, وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم 

اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي  حـــق متثيـــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 995258٦5
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
�سالح بن عبداللـه بن �سالح الفار�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارية الدولية �ش.م.م

الدولية  ال�شارية  �شركة  بت�شفـيـة  يقــوم  اأنـه  الفار�شي  �شالح  بن  عبداللـه  بن  �شالح  يعلن 

�ش.م.م, وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٣٧٢٧٠, وللم�شفي وحـده حـق 

متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 29 ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: 92٣220٦9

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٥(

عبد�حلميد هارون �أحمد 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة م�شاريع �لباحث �لر�ئدة لالأعمال �ش.م.م

يعلن عبداحلميد هارون اأحمد اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة م�شاريع الباحث الرائدة لألأعمال 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٣٣٥١٩١، وللم�شفي وحـده حـق 

متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩٩٣٣٤٤٦٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 �مل�شفــي
معاوية بن نا�شر بن �شامل �لعامري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة مذنب هايل للتجارة �ش.م.م

يعلن معاوية بن نا�شر بن �شامل العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيـة �شركة مذنب هايل للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم ١٠٣٨٦٣٧، وفقا آلتفاق ال�شركاء 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٣/٢٠م،  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٢٣٠٢ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٣٦١٦٩٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 �مل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

مكتب الكفاءة لتدقيق احل�سابات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلنني للخدمات الزراعية - ت�سامنية
يعلن مكتب الكفاءة لتدقيق احل�شابات املالية اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة احلنني للخدمات 
بالرقــــم 1315613، وفقا  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  الزراعية - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لدى 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/11/٢7م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب: 98 ر.ب: ٣١4
هاتف رقم: 994٣7785 - 9970094١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مراد بن حممد بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سان البحر الذهبي �ص.م.م 
يعلن مراد بن حممد بن �شعيد البلو�شي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة ح�شان البحر الذهبي 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢٠6386، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/٢6م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 928٣٣566 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

عامر بن �سيف بن حممد البارحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عامر وبدر اأبناء �سيف بن حممد البارحي للتجارة - ت�سامنية

يعلن عامر بن �شيف بن حممد البارحي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة عامر وبدر اأبناء �شيف بن 
حممد البارحي للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 3186377، 
ال�شركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/1م، وللم�شفي وحـده  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �سمال الباطنة 

�ص.ب: 5٣ ر.ب: ٣١5
هاتف رقم: 99٣٣6749 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممود بن �سخي بن حممود البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سرحات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة تالل ال�شرحات  يعلن حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠888٢9، 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/٢٠م، 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:
حمافظة م�سقط

�ص.ب: 684 ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: 99٣29996 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حمد بن حمدان بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثاث بيت ال�سعادة �ص.م.م

يعلن حمد بن حمدان بن حممد احلجري اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة اأثاث بيت ال�شعادة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢66586، 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: 400 ر.ب: 4١١

هاتف رقم: 92966000 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن حمد بن �سامل الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة م�ساريع �سروح الدوحة احلديثة للتطوير واالإعمار - تو�سية

�شروح  م�شاريع  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الها�شمي  �شامل  بن  حمد  بن  عبداللـه  يعلن 
الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واالإعمار  للتطوير  الدوحة احلديثة 
بالرقــــم 1116٢37، 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: 9١١44990 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خليفة بن عبداللـه بن مبارك البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات املالحية املتحدة �ص.م.م
يعلن خليفة بن عبداللـه بن مبارك البلو�شي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اخلدمات املالحية 
وللم�شفي  بالرقـــم 15541٠7،  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  املتحدة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 995984١4

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن عبداللـه بن حممد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تنني لوى الع�سرية للتجارة - ت�سامنية
الع�شرية  لوى  تنني  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الغيثي  حممد  بن  عبداللـه  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢379٠6، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/14م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة 

�ص.ب: ٣45 ر.ب: ٣25
هاتف رقم: 9779942١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن عبداللـه بن را�سد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة عبداللـه بن را�سد بن مبارك املخمري وولده للتجارة - تو�سية

يعلن �شعيد بن عبداللـه بن را�شد املخمري اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة عبداللـه بن را�شد بن مبارك 
املخمري وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 3٢45٢5٠، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: 94859898 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن مبارك بن �سحي ال�سافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف ال�سروق املتحدة - تو�سية

 - املتحدة  ال�شروق  اأطياف  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  ال�شافعي  �شحي  بن  مبارك  بن  علي  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ،1134٢8٠ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية�سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: 955٣٣٣5٣ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سلطان بن عبداللـه بن �سعيد ال�سديري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عطايا اجلنوب - ت�سامنية

يعلن �شلطان بن عبداللـه بن �شعيد ال�شديري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع عطايا 
اجلنوب - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم 1٢٠4719، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/٢8م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 958 ر.ب: 5١١
هاتف رقم: 9289١١88

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد كرمي كرميا
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر اجلنوب �ص.م.م

يعلن حممد كرمي كرميا اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة نهر اجلنوب �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�شفي وحـده  بالرقـم 1٠37٠77،  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ١444 ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: 9920١١4١ 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن ح�سني بن حا�سن املفرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول الب�سيطة �ص.م.م

يعلن حممد بن ح�شني بن حا�شن املفرجي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة احللول الب�شيطة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1٠5٠645، 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: 6١2 ر.ب: ١70

هاتف رقم: 994546٣6 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مرت�سى بن حم�سن بن علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة م�سرية للتجارة �ص.م.م

م�شرية  �شفوة  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  اللواتي  علي  بن  حم�شن  بن  مرت�شى  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1٠٢7874، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠18/1/8م، 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: 99474800

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن خمي�ص بن �سعيد اجلديلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة حمود الوهيبي واأحمد اجلديلي للتجارة �ص.م.م

يعلن اأحمد بن خمي�ش بن �شعيد اجلديلي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة حمود الوهيبي واأحمد 
 ،1٠٢9٠8٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  للتجارة  اجلديلي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 92 ر.ب: 42١
هاتف رقم: 95222267

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن اإ�سماعيل بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما ال�سالم احلديثة للتجارة �ص.م.م

ال�شالم  �شما  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  املعمري  حممد  بن  اإ�شماعيل  بن  حممد  يعلن 
 ،116٢388 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  للتجارة  احلديثة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 99628048

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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نا�سر بن عامر بن اأحمد ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجتاه النجوم �ص.م.م
يعلن نا�شر بن عامر بن اأحمد ال�شعدي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اجتاه النجوم �ش.م.م، 
وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 11٠4٢٠8، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/18م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 9١١9١١١4
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممود بن علي بن �سيف البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالالت �سحم احلديثة - ت�سامنية
يعلن حممود بن علي بن �شيف البادي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �شالالت �شحم احلديثة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 11٢98٢٢، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 4 ر.ب: ٣١9

هاتف رقم: 926١06١4
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن حممد بن حمدان ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم �سيح الدولية �ص.م.م
الدولية  �شيح  اأم  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شاملي  حمدان  بن  حممد  بن  �شامل  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ،1٠59578 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 442 ر.ب: ٣١5
هاتف رقم: 98805706

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن �سامل بن اأحمد هبي�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة االإلهام املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن علي بن �شامل بن اأحمد هبي�ش اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة االإلهام املتحدة للتجارة 
وفقا   ،1٠٠7531 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/٢5م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 99622924

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن نا�سر بن حممد ال�سماخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سيف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن نا�شر بن حممد ال�شماخي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة الو�شيف للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1٠66478، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
�ص.ب: 540 ر.ب: 4١١
هاتف رقم: 99525752

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممود بن مبارك بن حممود الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوج�ستية الدولية �ص.م.م
يعلن حممود بن مبارك بن حممود الزدجايل اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اللوج�شتية الدولية 
وحـده  وللم�شفي   ،3٢51764 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: ١54 ر.ب: ٣١9
هاتف رقم: 92626555

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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ماجد بن حمود بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سمار احلديثة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
احلديثة  امل�شمار  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  العامري  حمد  بن  حمود  بن  ماجد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1158339، 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 99٣80١47

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن حمود بن حممد الطوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنمية امل�ستدامة العاملية �ص.م.م
امل�شتدامة  التنمية  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  الطوقي  حممد  بن  حمود  بن  �شعيد  يعلن 
العاملية �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1٠535٠٠، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/٢٢م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 99٣52٣١9

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حمفوظ بن �سام�ص بن علي الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لل�سقاالت - ت�سامنية
يعلن حمفوظ بن �شام�ش بن علي الفار�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة م�شقط لل�شقاالت - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1343414، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 546 ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: 99٣29994

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن خمي�ص بن حممد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة العذيبة �ص.م.م 

العذيبة  �شفوة  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الكويلي  حممد  بن  خمي�ش  بن  نا�شر  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 169٢٠54، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠18/1/8م، 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�سقط

هاتف رقم: 99474800 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ا�سطنبول التجارية - ت�سامنية

ا�شطنبول  اأبراج  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الكويلي  حممد  بن  خمي�ش  بن  نا�شر  يعلن 
وفقا  بالرقــــم 1٠٢٠911،  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - التجارية 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/٢1م، وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 928١5655 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم احلمرية الرباقة للتجارة - ت�سامنية

احلمرية  جنوم  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الكويلي  حممد  بن  خمي�ش  بن  نا�شر  يعلن 
الرباقة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠551٢8، 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيل  حق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/٢1م،  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:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 928١5655 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن را�سد بن ها�سل العوادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواهد ال�سويق للتجارة - تو�سية

ال�شويق  �شواهد  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  العوادي  ها�شل  بن  را�شد  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠٠656٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: ١ ر.ب: ٣١5
هاتف رقم: 99٣80005 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع البطحاء للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن را�شد بن ها�شل العوادي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة �شعاع البطحاء للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠45598، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: ١ ر.ب: ٣١5
هاتف رقم: 99٣80005 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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معمر بن فايل بن عو�ص بيت حبظة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالك ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

ال�شاملة  �شالك  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  حبظة  بيت  عو�ش  بن  فايل  بن  معمر  يعلن 
 ،1٠78637 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/٢6م، 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: 99694992 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن خلفان بن را�سد ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحجار ال�سرقية احلديثة �ص.�ص.و

يعلن نا�شر بن خلفان بن را�شد ال�شبيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اأحجار ال�شرقية احلديثة 
وحـده  وللم�شفي   ،1٠4٠6٠1 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و، 
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: 68 ر.ب: 42٣

هاتف رقم: 997١4000 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبدالعزيز بن بخيت بن عبدالعزيز احل�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراب اأتني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن عبدالعزيز بن بخيت بن عبدالعزيز احل�شري اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة تراب اأتني 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٢185849، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ص.ب: 62 ر.ب: 2١١

هاتف رقم: 95504770 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مروة بنت حمدان بن علي املحفوظية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحفوظي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
تعلن مروة بنت حمدان بن علي املحفوظية اأنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة املحفوظي للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجـاري بالرقـم 1٢5738٢، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢٢/1٢/4م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 94490066
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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من�سور بن نا�سر بن علي احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سكوك احلديثة �ص.م.ع.م

احلديثة  �شكوك  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  احلامتي  علي  بن  نا�شر  بن  من�شور  يعلن 
�ش.م.ع.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 117٢73٠، 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: ١7١ ر.ب: ١١2

هاتف رقم: 99894882 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن نا�سر بن �سعيد البو�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العود الدولية للتجارة - ت�سامنية

الدولية  العود  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  البو�شعيدي  �شعيد  بن  نا�شر  بن  يحيى  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1٢11٠55، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 25 ر.ب: 400

هاتف رقم: 92٣894١8
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن اأحمد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سادرات هرمز التجارية �ص.�ص.و

�شركــــة م�شاريع �شادرات  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شحي  اأحمد  بن  اأحمد بن عبداللـه  يعلن 
 ،1356695 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.�ش.و،  التجارية  هرمز 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ١72 ر.ب: 8١2
هاتف رقم:99006522

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممود بن �سخي بن حممود البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجناز لالأعمال وامل�ساريع �ص.م.م

اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اإجناز لالأعمال  يعلن حممود بن �شخي بن حممود البلو�شي 
وامل�شاريع �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1151776، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/٢٠م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ص.ب: 684 ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: 99٣29996

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خليفة بن عبداللـه بن مبارك البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء خلدمات النفط والغاز �ص.م.م
يعلن خليفة بن عبداللـه بن مبارك البلو�شي اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة ال�شحراء خلدمات 
النفط والغاز �ش.م.م، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 156319٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 995984١4
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليزيدي للعقارات �ص.م.م

يعلن خليفة بن عبداللـه بن مبارك البلو�شي اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة اليزيدي للعقارات 
�ش.م.م، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1558919، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 995984١4
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن م�سعود بن مبارك ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل بن م�سعود بن مبارك ال�ساحلي واأوالده للتجارة - تو�سية

اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �شامل بن م�شعود بن  يعلن �شامل بن م�شعود بن مبارك ال�شاحلي 
الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية،   - للتجارة  واأوالده  ال�شاحلي  مبارك 
بالرقـــم 171989٠، 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: 99٣24١72

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداملولى بن لعل بخ�ص بن �سهداد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�ص املتاألق لالأعمال �ص.م.م
يعلن عبداملولى بن لعل بخ�ش بن �شهداد البلو�شي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة املا�ش املتاألق 
لالأعمال �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 13334٠7، وفقا التفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/٢1م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 95١60078
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-377-



اجلريدة الر�سمية العدد )1475(

�سامل بن �سعيد بن �سامل الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأنوار الديل احلديثة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �شامل بن �شعيد بن �شامل الربيكي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اأنوار الديل احلديثة 
 ،1٠81٠46 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/٢6م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 992000١2
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

جمال بن حممد بن عبداللـه العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور ال�سيب احلديثة للتجارة �ص.م.م
يعلن جمال بن حممد بن عبداللـه العامري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة ج�شور ال�شيب احلديثة 
وللم�شفي   ،11٢9٢98 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
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: 95202277
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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نا�سر بن خمي�ص بن حممد الكويلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكويلي للخدمات �ص.م.م 
يعلن نا�شر بن خمي�ش بن حممد الكويلي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة الكويلي للخدمات 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠88889، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/٢1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 928١5655 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عادل �سامل عو�ص علي مقدم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املواثيق احلديثة للخدمات العامة �ص.م.م
يعلن عادل �شامل عو�ش علي مقدم اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة املواثيق احلديثة للخدمات 
بالرقــــم 1457358، وفقا التفاق  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  العامة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/31م، وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 97090909 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حمد بن حمدان بن مرهون املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزهار اجلزيرة للتجارة �ص.م.م
اجلزيرة  اأزهار  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  املعمري  مرهون  بن  حمدان  بن  حمد  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1586٠5٠، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/1٢/1٠م، وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب: ١296 ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: 99١99994 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مهند بن �سامل بن علي الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار امل�سنعة احلديثة - ت�سامنية
يعلن مهند بن �شامل بن علي الفزاري اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة اأ�شرار امل�شنعة احلديثة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 11٢7٠45، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: ٣24 ر.ب: ٣١9
هاتف رقم: 994١7٣52 

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سليمان بن �سامل الهلوين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة م�ساريع الزعامة اخلليجية للتجارة - ت�سامنية

الزعامة  اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة م�شاريع  الهلوين  يعلن حممد بن �شليمان بن �شامل 
اخلليجية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢٢5419،  
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 994١7٣52 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن عامر بن را�سد احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حمد و�سامل اأبناء عامر بن را�سد احلب�سي للتجارة - ت�سامنية 

يعلن �شامل بن عامر بن را�شد احلب�شي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة حمد و�شامل اأبناء عامر بن 
را�شد احلب�شي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 6٠٢97٢8، 
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: 992١9260 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سيف بن �سام�ص بن �سيف االأخزمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الورقة اخل�سراء احلديثة �ص.م.م

اخل�شراء  الورقة  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  االأخزمي  �شيف  بن  �شام�ش  بن  �شيف  يعلن 
احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٢67185، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢1/8/11م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 96622١64  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن نا�سر بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغ�سون املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

املتميزة  الغ�شون  �شركـة  بت�شفـيــة  اأنــــه يقوم  البلو�شي  �شعيد  نا�شر بن  يعلن عبداللـه بن 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠86336، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: 78 ر.ب: ٣22

هاتف رقم: 966٣4477 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن مبارك بن را�سد ال�سلتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سل الف�سي - تو�سية

 - الف�شي  الن�شل  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شلتي  را�شد  بن  مبارك  بن  اأحمد  يعلن 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1٠59٢19، 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: 262 ر.ب: ١١2

هاتف رقم: 99٣87797 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

نيهايــا بــادي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآدم وايل و�سركاوؤه للتجارة �ص.م.م

يعلن نيهايــا بــادي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اآدم وايل و�شركاوؤه للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1417757، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 7940١778
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خالد بن اآدم بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللواء الوطنية �ص.م.م

اللواء الوطنية �ش.م.م،  اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة  اآدم بن عبداللـه البلو�شي  يعلن خالد بن 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٠٢451٠، 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: 299 ر.ب: 6١٣

هاتف رقم:9905١22١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يو�سف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلب االأ�سد الوطنية �ص.م.م

يعلن يو�شف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة قلب االأ�شد الوطنية 
وحـده  وللم�شفي   ،1٠46٢69 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
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 اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 94948949

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد لال�ستثمار والتطوير �ص.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية اأنــه يقــوم بت�شفـية 
�شركــة اأبعاد لال�شتثمار والتطوير �ش.م.م، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/1٢/٢1م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1٠9767٢
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 756 ر.ب: ١١2
هاتف رقم: 24499858

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن يا�سر بن نا�سر ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سليماين للم�ساريع الالمعة �ص.م.م
يعلن حممد بن يا�شر بن نا�شر ال�شليماين اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة ال�شليماين للم�شاريع 
وللم�شفي   ،11116٢7 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الالمعة 
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:

�ص.ب: ٣466 ر.ب: ١١2
هاتف رقم: 9920١097 - 9١408587

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

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الفي�شل للتدقيق واال�شت�شارات املالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جرن يافور التجارية - ت�شامنية

يافور  جرن  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املالية  واال�شت�شارات  للتدقيق  الفي�شل  مكتب  يعلـن 
عـــن   ،1497430 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - التجارية 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شهيل بن حماد بن �شهيل زفينان العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريف �شمحان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �شهيل بن حماد بن �شهيل زفينان العمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة خريف �شمحان 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 2178591، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة اخلطوط الطويلة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن �شهيل بن حماد بن �شهيل زفينان العمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اخلطوط الطويلة 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 2230933، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن عامر بن �شعيد امل�شلحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط �شماء اخلالدية املتحدة - ت�شامنية

�شماء اخلالدية  ل�شركـة خط  امل�شفي  ب�شفـتــه  امل�شلحي  �شعيد  بن  يعلـن حممد بن عامر 
املتحدة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1278627، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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عبداللـه بن مبارك بن عبداللـه اآل عبدال�شالم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روافد الباطنة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن مبارك بن عبداللـه اآل عبدال�شالم ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة روافد الباطنة 
 ،3105962 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واخلدمات  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

طالب بن �شعيد بن �شامل البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول دوت للتجارة �ش.م.م

يعلـن طالب بن �شعيد بن �شامل البادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شهول دوت للتجارة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1180812 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن �شيف بن �شليم ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهم احلجرية للتجارة - ت�شامنية

يعلـن خالد بن �شيف بن �شليم ال�شناين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شهم احلجرية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3225070، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

لوؤي بن عوين بن حممد بطا�ش
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتجر االفرتا�شي �ش.�ش.و
يعلـن لوؤي بن عوين بن حممد بطا�ش ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املتجر االفرتا�شي �ش.�ش.و، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1365024 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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مكتب بيت املحا�شبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التني الدويل الفنون �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�شبة الدويل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة التني الدويل الفنون �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1206062 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأر�ش للحلول والتنمية الهند�شية �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�شبة الدويل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االأر�ش للحلول والتنمية الهند�شية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1186298 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عايدة بنت اإ�شماعيل بن كرم البلو�شية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزعيم لالأزياء واملو�شة �ش.م.م
لالأزياء  الزعيم  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  البلو�شية  كرم  بن  اإ�شماعيل  بنت  عايدة  تعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1291409،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملو�شة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن �شحار للم�شاريع احلديثة �ش.م.م

�شحار  ح�شن  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  البلو�شية  كرم  بن  اإ�شماعيل  بنت  عايدة  تعلـن 
 ،1526910 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة  للم�شاريع 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية
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مانع بن �شامل بن عامر الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن �شامل الكثريي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مانع بن �شامل بن عامر الكثريي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ابن �شامل الكثريي للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1217957 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن �شامل بن م�شعود النزواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطاوؤو�ش الف�شي للتجارة - ت�شامنية
يعلـن علي بن �شامل بن م�شعود النزواين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الطاوؤو�ش الف�شي للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 8080844، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن علي بن حممد احلكماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شليل املجد املتحدة �ش.م.م
يعلـن �شامل بن علي بن حممد احلكماين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شليل املجد املتحدة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1278373 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مهران بن خمي�ش بن �شامل احلزامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن احلزامي للتجارة �ش.�ش.و
يعلـن مهران بن خمي�ش بن �شامل احلزامي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ابن احلزامي للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1354423،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.�ش.و، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شامل بن جمعة بن �شامل العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة معر�ش العرميي لبيع ال�شيارات اجلديدة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن جمعة بن �شامل العرميي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة معر�ش العرميي لبيع 
ال�شيارات اجلديدة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1839632، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن �شامل بن بخيت املهري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة ظفار للعقارات �ش.م.م
للعقارات  ظفار  درة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املهري  بخيت  بن  �شامل  بن  عبداللـه  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1007029 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن حامت بن نور حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التفا�شل للتجارة - ت�شامنية
يعلـن خالد بن حامت بن نور حممد البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة التفا�شل للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 2184150، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

جا�شم بن حممد بن �شامل العمبوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املثايل الع�شرية للتجارة �ش.م.م
املثايل  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العمبوري  �شامل  بن  حممد  بن  جا�شم  يعلـن 
الع�شرية للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1231710، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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ح�شن بن حممد بن حممود العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة اأجواء اجلنوب احلديث للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن ح�شن بن حممد بن حممود العجمي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأجواء اجلنوب احلديث 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1160513، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن حممد بن �شعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قوافل الظاهرة املتحدة - ت�شامنية 
يعلـن اأحمد بن حممد بن �شعيد املقبايل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة قوافل الظاهرة املتحدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1300156، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة م�شقط الوطنية لالإن�شاءات احلديثة �ش.م.م 

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة  لالإن�شاءات  الوطنية  م�شقط 

بالرقـــم 1240492، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فايز بن �شعيد بن �شليمان اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو رزين للتجارة واملقاوالت - تو�شية 
للتجارة  رزين  اأبو  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اجلهوري  �شليمان  بن  �شعيد  بن  فايز  يعلـن 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1157292، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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علي بن حمود بن �شامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة مرتفعات مناظر اخلوير احلديثة �ش.م.م 

يعلـن علي بن حمود بن �شامل الوهيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مرتفعات مناظر اخلوير 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1233624،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن �شيف بن حمود ال�شباري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع اأدم - ت�شامنية 
يعلـن حممد بن �شيف بن حمود ال�شباري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شعاع اأدم - ت�شامنية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1014465 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شالح بن جمعة بن �شامل البويقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة اأبراج امل�شنعة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن �شالح بن جمعة بن �شامل البويقي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبراج امل�شنعة احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1178902، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

غدير بنت حمد بن �شوين ال�شعيدية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر �شحم املميزة للتجارة �ش.م.م
تعلـن غدير بنت حمد بن �شوين ال�شعيدية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة مناظر �شحم املميزة 
انتهاء  عـــن   ،1162833 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية
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نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة قي�ش بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

يعلـن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة قي�ش بن عبدالعزيز بن جعفر 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  اللواتي 

3232590، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن حميد بن اأحمد الدويكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة اإبراء احلديثة - ت�شامنية
يعلـن حممد بن حميد بن اأحمد الدويكي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة واحة اإبراء احلديثة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1230896، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن جمعة بن �شليم ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج امل�شاهري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  امل�شاهري  برج  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شناين  �شليم  بن  جمعة  بن  �شامل  يعلـن 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1076540، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن يحيى بن حمود الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأعايل البحار ال�شبعة �ش.م.م
ال�شبعة  البحار  اأعايل  ل�شركـة  امل�شفي  الهنائي ب�شفـتــه  يعلـن حممد بن يحيى بن حمود 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1160526 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شالح بن علي بن �شيف املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو مروان املقبايل للتجارة - تو�شية 
اأبو مروان املقبايل للتجارة -  يعلـن �شالح بن علي بن �شيف املقبايل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1102582 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خليفة بن �شليمان بن حمد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال للخدمات املتكاملة �ش.م.م
للخدمات  رمال  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شعيدي  حمد  بن  �شليمان  بن  خليفة  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1244870،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  املتكاملة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن عبداللـه بن �شعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع الدوحة للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن عبداللـه بن �شعيد الهنائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شعاع الدوحة للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1107175 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن اأحمد بن حممد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة عبداللـه ال�شعدي واأوالده للتجارة - تو�شية 

ال�شعدي  عبداللـه  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شعدي  حممد  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلـن 
واأوالده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3178250، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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علي بن �شامل بن م�شعود النزواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقور وادي احللتي للتجارة - ت�شامنية

احللتي  وادي  �شقور  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  النزواين  م�شعود  بن  �شامل  بن  علي  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 8076839، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن عبداللـه بن علي احل�شرمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق ودام ال�شاملة للمقاوالت - ت�شامنية

ال�شاملة  ودام  اآفاق  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  �شامل بن عبداللـه بن علي احل�شرمي  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم 1266923،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  - ت�شامنية،  للمقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب الروؤية - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مراق الدولية �ش.م.م 
يعلـن مكتب الروؤية - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مراق الدولية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1326194 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النمط املتميز الدولية �ش.م.م 

يعلـن مكتب الروؤية - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة النمط املتميز الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1327838 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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حممد بن �شعيد بن �شويد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة ورثة �شعيد بن �شويد بن جمعة الوهيبي للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن �شعيد بن �شويد الوهيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ورثة �شعيد بن �شويد بن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  الوهيبي  جمعة 

1019317، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن جمعة بن �شامل العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج العرب لتاأجري املعدات والنقل �ش.م.م
يعلـن �شامل بن جمعة بن �شامل العرميي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة برج العرب لتاأجري املعدات 
انتهـــاء  عـــن  بالرقـــم 1033413،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.م.م،  والنقــل 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرك العاملية �ش.م.م

�ش.م.م،  العاملية  اأرك  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العرميي  �شامل  بن  جمعة  بن  �شامل  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1794655 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الق�شوى العاملية �ش.م.م

يعلـن �شامل بن جمعة بن �شامل العرميي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الق�شوى العاملية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1775766 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اأحمد بن حمد بن حممد الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأملا�شة اخلليج لالأحجار �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن حمد بن حممد الريامي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأملا�شة اخلليج لالأحجار 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1267499 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

ح�شام بن يعقوب بن ها�شم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة مركز التقنية االأولى خلدمات ال�شيارات �ش.م.م

يعلـن ح�شام بن يعقوب بن ها�شم البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مركز التقنية االأولى 
خلدمات ال�شيارات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1143051، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شعيد بن �شهيل بن �شعيد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جداد وال�شحري للنقل واخلدمات �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن �شهيل بن �شعيد الكثريي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جداد وال�شحري للنقل 
واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 2161974، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن �شامل بن اأحمد الب�شراوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة املراحل الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية 

يعلـن علي بن �شامل بن اأحمد الب�شراوي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املراحل الوطنية للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 2202727، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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جا�شم بن حممد بن �شامل العمبوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج للمقاوالت �ش.م.م
للمقاوالت  اخلليج  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العمبوري  �شامل  بن  حممد  بن  جا�شم  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1235037 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

را�شد بن حمود بن را�شد احلديدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شعاع النجم ال�شاطع �ش.م.م
النجم  �شعاع  ل�شركـة م�شاريع  امل�شفي  ب�شفـتــه  را�شد احلديدي  بن  را�شد بن حمود  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1152249 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  ال�شاطع 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شالح بن �شعيد بن حمود االأغربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة اأبو �شعيد االأغربي للتجارة واملقاوالت - تو�شية 

االأغربي  �شعيد  اأبو  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  االأغربي  حمود  بن  �شعيد  بن  �شالح  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1024624، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمور للت�شميم �ش.م.م
للت�شميم  حمور  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  احلب�شية  خلفان  بن  را�شد  بنت  جنمة  تعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1330732 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار للبناء واملقاوالت �ش.م.م 
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتــه امل�شفي 
الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانـة  اإعمار للبناء واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى  ل�شركـة 

1143366، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الع�شا العاملية - ت�شامنية 
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتــه امل�شفي 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - العاملية  الع�شا  ل�شركـة 

1129780، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأميمة بنت را�شد بن عبداللـه ال�شنانية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الت�شميم املثايل �ش.�ش.و
املثايل  الت�شميم  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  ال�شنانية  را�شد بن عبداللـه  بنت  اأميمة  تعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1275340،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.�ش.و، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

فدى بن ح�شني بن حممد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو علي اللواتي الع�شرية �ش.م.م
يعلـن فدى بن ح�شني بن حممد اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو علي اللواتي الع�شرية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1154054 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شعيد بن علي بن �شعيد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شقر لوكاالت ال�شفر وال�شياحة �ش.م.م
ال�شفر  لوكاالت  ال�شقر  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  النوفلي  �شعيد  بن  علي  بن  �شعيد  يعلـن 
وال�شياحة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3314936، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة الروابي اخل�شر لالإنتاج الزراعي واحليواين �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن علي بن �شعيد النوفلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الروابي اخل�شر لالإنتاج 
 ،8055831 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واحليواين  الزراعي 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأهرام لل�شناعات الكرتونية �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن علي بن �شعيد النوفلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االأهرام لل�شناعات الكرتونية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،3315800 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة الفي خلدمات الو�شاطة التجارية والعقارية �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن علي بن �شعيد النوفلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الفي خلدمات الو�شاطة 
 ،3241734 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  والعقارية  التجارية 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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خليفة بن خمي�ش بن �شيف الهندا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة خليفة بن خمي�ش الهندا�شي و�شريكته للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

بن خمي�ش  ل�شركـة خليفة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الهندا�شي  �شيف  بن  بن خمي�ش  يعلـن خليفة 
الهندا�شي و�شريكته للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1138271، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمفوظ بن �شامل بن م�شكني العمريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفوح احليل للتجارة - تو�شية 
امل�شفي ل�شركـة �شفوح احليل للتجارة -  يعلـن حمفوظ بن �شامل بن م�شكني العمريي ب�شفـتــه 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1658123 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فهمي بن حمدان بن �شامل الزكواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة مرتفعات املعمورة اجلديدة للتجارة - ت�شامنية

املعمورة  مرتفعات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الزكواين  �شامل  بن  حمدان  بن  فهمي  يعلـن 
اجلديدة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1148328، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن اأحمد بن علي ل�شكرية البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز خريات البحار - ت�شامنية
يعلـن علي بن اأحمد بن علي ل�شكرية البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة كنوز خريات البحار - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1326268، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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هالل بن �شيف بن عي�شى ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة االإبداع لبيع وتاأجري م�شتلزمات اأفراح ال�شباب �ش.م.م

االإبداع لبيع وتاأجري  امل�شفي ل�شركـة  ال�شعيدي ب�شفـتــه  يعلـن هالل بن �شيف بن عي�شى 
م�شتلزمات اأفراح ال�شباب �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1186263، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فريد بن فوؤاد بن مبارك الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فري�شت الأمن املعلومات �ش.م.م
يعلـن فريد بن فوؤاد بن مبارك الهنائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة فري�شت الأمن املعلومات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1122608 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

ثابت بن حمود بن حمدان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فجر �شندان �ش.�ش.و
يعلـن ثابت بن حمود بن حمدان الهنائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة فجر �شندان �ش.�ش.و، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1332382 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

املنذر بن اأحمد بن �شامل املرهون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ت�شنيم ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلـن املنذر بن اأحمد بن �شامل املرهون ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ت�شنيم ال�شاملة للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1078328 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة زوايا �شحم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  زوايا �شحم  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعمري  هوي�شل  بن  بن حمد  �شهاب  يعلـن 
عـــن   ،1116688 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

بدر بن �شامل بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنائن الف�شول للتجارة - ت�شامنية
يعلـن بدر بن �شامل بن حممد البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جنائن الف�شول للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1033540، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شامل بن علي اجلرادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة املزايا الع�شرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شامل بن علي اجلرادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املزايا الع�شرية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1387137، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب �شاللة لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شي اإن اأي العاملية - عمان �ش.م.م 
يعلـن مكتب �شاللة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شي اإن اأي العاملية - عمان 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1024404 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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