ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1412

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  10ربيع الأول 1443هـ

املوافـق � 17أكت ــوبـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/80صــادر فـي  2021/10/14بتعديل الئح ــة تنظيـ ــم
�أعمال اخلربة �أمام املحاكم.
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/86صادر فـي  2021/9/27ب�إن�شاء كلية الدقم اجلامعية.
الهيئـة العامــة ل�ســوق املـال
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/132صادر فــي  2021/10/6ب�إ�صدار مبــادئ حوكمــة
ال�شركـات التـي متتلـك احلكومة فيها ح�ص�صا.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�ش�أن ت�سجيل منوذج �صناعي.
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
إ�عـالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستـ ـ ـ ــدراك.
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�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع مرتفعات ق�صبية البو�سعيد �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركون العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمجر اجلمار احلديث �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعف للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال مقنيات للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفوة احلزم للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق الأحجار املثالية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوري غ�ضفان للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفكار الطيف  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري وولده
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خيوط الفجر احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سافر العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التدقيق الثالثي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلوت املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح بن علي احل�ضرمي و�أوالده للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح بن علي بن �صالح احل�ضرمي وولده
للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا �صحار الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سيم اخليال الربونزي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرميد للأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن يو�سف الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع العاملي ال�شامل خلدمات التطوير
والتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للرتويج والت�سويق �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النور ملنتجات الأملنيوم  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزدجايل للخدمات املتحدة �ش.م.م.
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ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل جنوب لوى للتجارة  -تو�صية.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار احلديثة للتجارة �ش.م.م.
226
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن حميدون و�أوالده للتجارة  -تو�صية227 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرباط للتطوير املتعدد املحدودة �ش.م.م227 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب البوادي �ش.م.م.
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمود اخلوير �ش.م.م.
228
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد ال�شرق للتدريب الإداري والتقني �ش.م.م229 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمطة ميناء �صاللة �ش.م.م.
229
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سماء ال�شتوية للتجارة  -ت�ضامنية.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد عي�سى علي املع�شني و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
230
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سامل م�سعود تبوك للتجارة  -ت�ضامنية231 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم املا�سي املتحدة �ش.م.م.
231
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العود الأزرق لال�ستثمار �ش.م.م.
232
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التطوير الوطنية املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م232 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن امل�ستقيم �ش.م.م.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء العربية الوطنية �ش.م.م.
233
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل اجلمريا �ش.م.م.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء جمريا �ش.م.م.
234
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلمريا احلديثة �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار اجلزيرة العاملية �ش.م.م.
235
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املجد الدولية �ش.م.م.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط بي�ضاء العاملية �ش.م.م.
236
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية لال�ستثمارات والأعمال الدولية �ش.م.م237 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للهند�سة والكهرباء �ش.م.م.
237
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اماليا لتجارة العطور �ش.م.م.
238
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل بوابة الرمال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية238 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغبرية العاملية للمقاوالت �ش.م.م.
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد عـ ــلي حمم ــد الظه ــوري و�شريكه
للتجارة  -تو�صية.
239
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي ال�سهلة للتجارة �ش�.ش.و.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املن�صور العاملية للتعدين �ش.م.م.
240
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطري الأ�سود احلديثة للتجارة  -تو�صية241 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عجائب بدية للتجارة  -ت�ضامنية.
241
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح النب�أ الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألوان �شنا�ص احلديثة للتجارة  -تو�صية242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بركات يرثب للتجارة  -ت�ضامنية243 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرزاق ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية.
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكوكب الأبي�ض �ش.م.م.
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمورية للم�شاريع العامة �ش.م.م.
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلارثي للمقاوالت  -ت�ضامنية.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطئ �صحم احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية245 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجف لأعمال ال�صيانة والديكور  -ت�ضامنية246 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط البحرية �ش.م.م.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدن اخلليج �ش.م.م.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وكاالت النجوم املالحية  -تو�صية.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�س لال�ستثمار وامل�شاريع �ش.م.م.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي مالحة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية249 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن �سعيد وعبداللـه بن حممد للتجارة -
ت�ضامنية.
249
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حامد بن علي بن حامد العربي و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سمار املتكاملة �ش.م.م.
250

رقم
ال�صفحة
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف املريغة للتجارة �ش.م.م.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الياقوت للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد اخلليج للخدمات التعليمية �ش.م.م252 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال املحيط الوطنية للتجارة �ش.م.م252 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية253 .
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد ل�صحة الإن�سان �ش.م.م.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو نبيل �ش.م.م.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم للتقنية احلديثة �ش.م.م.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة اخلليج �ش.م.م.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط الكربى الدولية �ش.م.م.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ترانيم غ�ضفان للتجارة  -ت�ضامنية.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط حتا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للت�أثيث والت�صميم الداخلي �ش.م.م257 .
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العالمة للأعمال واخلدمات �ش.م.م258 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سنديان املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية258 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سياج مرباط املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية258 .
258
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن يو�سف املتحدة  -ت�ضامنية.
259
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الربج املميز �ش.م.م.
259
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال البوادي �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيدي الأمينة للخدمات الدولية �ش.م.م259 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون البادية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية259 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول البوادي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية260 .
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الر�سي�س للتجارة  -ت�ضامنية.
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سائم املتحدة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن فا�ضل الهديفي و�شريكه للتجارة
260
واملقاوالت  -تو�صية.
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق ال�سالم العاملية �ش.م.م.
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املليونري للم�شاريع احلديثة �ش.م.م.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح التمام للتجارة والتعمري �ش.م.م261 .
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفاحت للتعمري �ش.م.م.
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فار�س ال�سليماين  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتزه الوادي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية262 .
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل منح احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صحراء خيله للتجارة �ش.م.م262 .
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثنى لل�شحن والتفريغ �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن علي ال�سنيدي وولده  -ت�ضامنية263 .
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم هرمز للتجارة �ش.م.م.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط مريدين جلوبال �ش.م.م.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أيربا�ص عمان �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء خمي�س الغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية264 .
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هياب �سينج الهند�سية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فهود الأوىل للتجارة واخلدمات املتكاملة �ش.م.م264 .
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزود للتموينات الغذائية �ش.م.م.
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة ال�شهباء اجلديدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار احلكمة الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية265 .
265
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن املحمودي الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع اجلزيرة الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية266 .
266
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف الوطن الأهلية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سهيل العجمي و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية266 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بيا�ض اليا�سمني املميزة للتجارة  -ت�ضامنية267 .
267
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد �سماء عمان �ش.م.م.

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قــرار وزاري
رقــم 2021/80
بتعديل الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم
ا�ستنادا �إىل قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/90
و�إىل الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2021/76
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )4من الئحة تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
املــادة ( ) 4
" ت�شكل فـي الوزارة جلنة ل�ش�ؤون اخلرباء على النحو الآتي:
رئي�سـ ـ ــا
 - 1وكيل الوزارة
نائبا للرئي�س
 - 2املدير العام لل�ش�ؤون العدلية
ع�ضـ ـ ـ ــوا
 - 3رئي�س الإدارة العامة للمحاكم
� - 4أحـ ــد �شاغل ــي الوظائ ــف الفني ــة ف ــي الـ ــوزارة ال تقـ ــل وظيفتـ ــه
ع�ضـ ـ ـ ــوا
عن م�ست�شـار م�ساعد �أول
ع�ضوا ومقررا
 - 5مدي ــر الدائ ــرة
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء اللجنة قرار من الوزير ،وت�صرف مكاف�أة لرئي�س و�أع�ضاء اللجنة
ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التن�سيق مع وزارة املالية".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 7 :من ربيع الأول 1443هـ
املوافـــــق 14 :من �أكتوبــــــــر 2021م

د .عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزيــر العــدل وال�ش ـ�ؤون القانوني ــة
-9-
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وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي واالبتكـار
قرار وزاري
رقم 2021/86
ب�إن�شاء كليـــة الدقــم اجلامعيــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  99/42فـي �ش�أن �إن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/98بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل �إىل وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2000/34
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ كلية جامعية خا�صة ت�سمى (كلية الدقم اجلامعية) ،ويكون لها �شخ�صية اعتبارية
م�ستقلة ،ويكون مقرها الرئي�سي فـي والية الدقم فـي حمافظة الو�سطى.
املــادة الثانيــــة
تخ�ضع كلية الدقم اجلامعية للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة للكليات واملعاهد العليا
اخلا�صة املعمول بها ،وميثلها رئي�سها �أمام الغري.
املــادة الثالثـــــة
مينح م�ؤ�س�سو كلية الدقم اجلامعية مدة (� )6ستة �أ�شهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار،
ال�ستكمال متطلبات الدرا�سة ،و�إنهاء الإجراءات الالزمة ملمار�سة الكلية �أعمالها.
املــادة الرابعـــة
ي�صدر قرار بدء الدرا�سة فـي كلية الدقم اجلامعية من وزير التعليم العايل والبحث العلمي
واالبتكار ،بعد ا�ستكمال الكلية كافة املتطلبات الأكادميية واملقومات املادية والب�شرية
وغريها من متطلبات تنفـيذ الربامج الدرا�سية املرخ�ص بها للكلية ،طبقا لل�شروط
وال�ضوابط املقررة فـي هذا ال�ش�أن.
-10-
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املــادة اخلام�سـة
تقبل كلية الدقم اجلامعية الطالب العمانيني وغري العمانيني احلا�صلني على �شهادة
دبلوم التعليم العام �أو ما يعادلها ،وفقا لل�شروط التي حتددها الكلية ،طبقا للقوانني
واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.
املــادة ال�ساد�سـة
متنح كلية الدقم اجلامعية  -بعد موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار -
امل�ؤهالت العلمية املنا�سبة وفقا للإطار الوطني للم�ؤهالت العلمية.
املــادة ال�سابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 20 :من �صفـــــــــــر 1443هـ
املـوافــــق 27 :من �سبتمبــــــر 2021م
د .رحمـــة بنـــت �إبراهـيــــم املحروقـيــــــة
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال
قــــرار
رقم 2021/132
ب�إ�صـدار مبـادئ حوكمـة ال�شركـات التـي متتلـك احلكومـة فيهـا ح�ص�صـا
ا�ستنادا �إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن حوكمة ال�شركات التي متتلك احلكومة فيها ح�ص�صا ،ب�أحكام املبادئ املرفقة.
املــادة الثانيـــة
على ال�شركات املخاطبة ب�أحكام املبادئ املرفقة توفيق �أو�ضاعها طبقا لأحكامها خالل مدة
ال تزيد على ( )12اثني ع�شر �شهرا من تاريخ العمل بها ،وت�ستمر جمال�س �إدارة ال�شركات
القائمة �إىل حني انتهاء مدتها ،على �أن يتم ت�شكيلها بعد ذلك وفقا لأحكام املبادئ املرفقة.
املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،واملبادئ املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 30 :من �صفـــــــر 1443هـ
املوافـــــق 6 :من �أكتوبـــر 2021م
�سلطــان بن �سالــم بن �سعيـد احلب�سي
وزيـ ـ ـ ـ ــر املاليـ ـ ـ ـ ــة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
-12-
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الف�صــل الأول
التعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه املبادئ يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 احلوكمــة:جمموعة املبادئ واملعايري والإجراءات التي حتقق االن�ضباط امل�ؤ�س�سي فـي �إدارة
ال�شركة وفقا للمعايري والأ�ساليب العاملية ،وذلك من خالل حتديد م�س�ؤوليات
وواجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والإدارة التنفيذية لل�شركة ،وت�أخذ فـي االعتبار
حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح.
 الت�أثيــر:القدرة الفعلية �أو امتالك ال�سلطة للم�شاركة فـي القرارات املالية �أو توجيه ال�سيا�سات
الت�شغيلية لل�شركة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
 ال�سيطــرة:ال�سلطة الفعلية لل�شركة و�إمكان االنك�شاف االئتماين �أو اال�ستفادة من العوائد املالية
لأعمال ال�شركة �أو القدرة على امل�شاركة فـي اتخاذ القرارات املالية وفقا للمعايري
املالية الدولية.
 اجلهـة احلكوميـة املبا�شـرة:اجلهة احلكومية التي متتلك ح�ص�صا �أو �أ�سهما فـي ال�شركة� ،أو التي ت�سيطر على
ال�شركة �أو ت�ؤثر على قراراتها املالية �أو الت�شغيلية.
 اجلهـات احلكوميـة ذات العالقـة:اجلهات التي ترتبط اخت�صا�صاتها �أو م�شاريعها التنموية �أو خططها اال�سرتاتيجية
مع �أغرا�ض ال�شركة.
-13-
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 ال�شركــة:ال�شركة امل�سجلة فـي ال�سلطنة وت�سيطر عليها احلكومة �أو ت�ؤثر على قراراتها املالية
�أو الت�شغيلية� ،أو التي متتلك احلكومة فيها ح�ص�صا �أو �أ�سهما.
 ال�شركــة التابعــة:ال�شركة التجارية التي ت�سيطر عليها ماليا وت�شغيليا ال�شركة مبا يعود عليها مبنافع
�أو التزامات ب�سبب �أن�شطة ال�شركة التجارية.
 ال�شركــة ال�شقيقــة:ال�شركة التجارية التي ت�ؤثر على قراراتها املالية والت�شغيلية ال�شركة.
 اجلمعيــة العامــة:اجلمعية العامة �أو جمعية ال�شركاء بح�سب الأحوال.
 جملــ�س الإدارة:جمل�س �إدارة ال�شركة �أو جمل�س املديرين بح�سب الأحوال.
 الإدارة التنفيذيــة:الرئي�س التنفيذي �أو املدير العام  -بح�سب الأحوال  -وكل تنفيذي يتبع جمل�س
الإدارة� ،أو يتبع �أحد املذكورين تبعية مبا�شرة� ،أو يخول القيام ببع�ض اخت�صا�صات
جمل�س الإدارة.
 موظفــو الإدارة الرئي�ســون:كل من ميتلك ال�سلطة وال�صالحية وامل�س�ؤولية فـي جماالت التخطيط والتوجيه
والرقابة على �أن�شطة ال�شركة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،أو من يخت�ص جمل�س
الإدارة بتعيينهم فـي وظائف دائمة.
 امل�ساهمــون الآخــرون:الأ�شخا�ص الطبيعيون �أو االعتباريون الذي ميلكون ح�ص�صا �أو �أ�سهما فـي ال�شركة
من غري احلكومة.
-14-
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 الأطــراف ذات العالقــة:ت�شمل كال من:
أ� � -أع�ضــاء جمل ــ�س الإدارة وموظف ــي الإدارة الرئي�سي ــن فـي ال�شرك ـ ــة �أو ال�شركـ ــات
ال�شقيقة �أو التابعة لها� ،أو املن�ش�آت التي ت�سيطر ال�شركة عليها �أو لل�شركة ت�أثري
جوهري على قراراتها.
ب  -جميــع الأ�شخـ ــا�ص الذي ـ ــن ي�سيط ـ ــرون علــى ال�شرك ــة �أو له ــم ت�أثي ــر جوه ـ ــري
علـى قراراتها ،من داخل ال�شركة �أو خارجها.
ج  -الأقارب من الدرجة الأوىل للأ�شخا�ص الطبيعيني امل�شار �إليهم فـي البندين
(�أ) و(ب).
د  -ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات الفردية �أو �شركة ال�شخ�ص الواحد اململوكة بن�سبة ()%100
مائة فـي املائة للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي البنود (�أ ،ب ،ج).
 الأطراف ذات امل�صلحة:ت�شمل كال من:
أ�  -اجله ــات احلكومي ــة الإداريـ ــة �أو التنظيميـ ــة �أو الرقابي ــة ذات العالقــة ب�أعمـال
ال�شركة و�أن�شطتها.
ب  -املجتمــع املحلــي ،واملجالــ�س البلدي ــة فـي النط ــاق اجلغرافـ ــي لأعمـ ــال ال�شركـ ــة
و�أن�شطتها وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين املرتبطة �أو املت�أثرة ب�أعمال ال�شركة
و�أن�شطتها.
 الوثائق الر�سمية لل�شركة:عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي و�سجلها التجاري واتفاقية الإدارة �إن وجدت.
 �صلة القرابة من الدرجة الأوىل:ت�شمل الأب ،والأم ،واالبن ،والبنت ،والزوج.
 املجتمع املحلي:الأ�شخا�ص الطبيعيون �أو االعتباريون الذين يقيمون فـي منطقة جغرافية حمددة
مرتبطة ب�أعمال ال�شركة �أو �أن�شطتها.
-15-
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الف�صل الثاين
الأحكام العامة
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه املبادئ على ال�شركة وذلك مع عدم الإخالل ب�أي حقوق وامتيازات مقررة
لها مبوجب �أي قانون �أو مر�سوم �سلطاين �آخر ،وت�ستثنى من �أحكام هذه املبادئ �شركات
امل�ساهم ــة العام ــة و�شرك ــات الغ ــر�ض اخلــا�ص التي تن�ش�أ لغر�ض حمدد وتنتهي بانتهائه
وال متار�س �أي عمليات ت�شغيلية.
املــادة ( ) 3
تلتزم ال�شركة بو�ضع نظم حوكمة داخلية لها ولل�شركات التابعة لها وال�شقيقة ،وعلى اجلهة
احلكومية املبا�شرة متابعة التزام ال�شركة بذلك.
املــادة ( ) 4
يجب على ال�شركة االلتزام مبعايري الإف�صاح وال�شفافية املن�صو�ص عليها فـي هذه املبادئ،
كما تلتزم بالآتي:
أ� � -إعداد قوائم مالية ربع �سنوية غري مدققة ،و�أخرى مدققة عند نهاية فرتة الإقرار
املايل ،والإف�صاح عنها عرب املوقع الإلكرتوين لل�شركة ومن�صة الن�شر الإلكرتوين
التي �ستعتمدها الهيئة ،وذلك خالل يومني من اعتماد جمل�س الإدارة لتلك
القوائم.
ب � -إعداد تقرير حوكمة �سنوي فـي نهاية كل فرتة �إقرار مايل على �أن يكون مدققا
من قبــل مراقــب ح�سابــات خارج ــي والإف�ص ــاح عن ــه بالتزامن مع ن�شر القوائم
املالية املدققة على املوقع الإلكرتوين لل�شركة ،ومن�صة الن�شر الإلكرتوين التي
�ستعتمدها الهيئة ،ويجب �أن يت�ضمن هذا التقرير على الأخ�ص الآتي:
 - 1ت�شكيل جمل�س الإدارة ،مع حتديد الأع�ضاء امل�ستقلني.
 - 2اللجان املتخ�ص�صة املنبثقة عن جمل�س الإدارة ،وعددها و�أعمالها خالل ال�سنة.
-16-
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� - 3إجمايل الأجور واملكاف�آت لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو ال�شركة التابعة
لها �أو ال�شركة ال�شقيقة.
� - 4إجمايل الأجور واملكاف�آت املقررة ملوظفـي الإدارة الرئي�سني.
 - 5املكاف�آت الثابتة واحلوافز املرتبطة بالأداء ومعايري �أداء العاملني فـي ال�شركة.
 - 6ور�ش العمل والربامج التدريبية التي التحق بها �أع�ضاء جمل�س الإدارة على
نفقة ال�شركة ،مع بيان جماالتها ،وتكلفتها ،وحمل انعقادها وتواريخها.
 - 7الأعباء املالية املرتتبة على ال�شركة عن تقدمي خدمات غري اقت�صادية بناء
على توجيهات احلكومة.
الف�صـل الثالــث
�أ�ســ�س عمــل ال�شركــة
املــادة ( ) 5
تخ�ضع ال�شركة للقوانني التي تنظم عمل ال�شركات التجارية فـي ال�سلطنة ،ويجب �أن
تعمل وفق الأ�س�س التجارية واالقت�صادية املعمول بها ما مل حتدد احلكومة �أ�س�سا �أخرى
يتم االتفاق عليها مع امل�ساهمني الآخرين� ،إن وجدوا.
املــادة ( ) 6
يجب �أن يكون الغر�ض من ال�شركة وا�ضحا وحمددا فـي وثائق ال�شركة �أو �أي وثيقة الحقة
يتم االتفاق عليها مع امل�ساهمني الآخرين �إن وجدوا ،وعلى ال�شركة الإعالن عن غر�ضها
والهدف من ت�أ�سي�سها ،كما يجب عليها حتديد معايري زمنية �أو اقت�صادية يتوجب عند
حتققها تخ�صي�ص ح�صة احلكومة.
املــادة ( ) 7
تقوم اجلهة احلكومية املبا�شرة عند تغري الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله ال�شركة� ،أو عدم
حتقيق �أهدافها بدرا�سة و�ضع ال�شركة وتقرير الإجراء الواجب اتباعه وفقا لأحكام قانون
ال�شركات ،مع مراعاة حقوق امل�ساهمني الآخرين والتزاماتهم.
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املــادة ( ) 8
تراعي احلكومة عند ت�أ�سي�س ال�شركة الآتي:
�أ � -إذا �أن�شئت ال�شركة بو�صفها �شركة ا�سرتاتيجية غري ربحية ،ت�ستمر احلكومة فـي
ملكيتها �إىل حني حتقيق �أغرا�ضها ،ولها بعد ذلك النظر فـي تخ�صي�صها �أو حلها.
ب � -إذا �أن�شئت ال�شركة لأهداف جتارية �أو ا�ستثمارية �أو لتحقيق �أرباح على املدى
املتو�سط �أو البعيد ،فيجب �أن تتخذ �شكل �شركة م�ساهمة عامة ،ويجوز عندئذ �أن
حتتفظ اجلهة احلكومية املبا�شرة ب�سهم ذهبي مينحها حقوق ت�صويت ا�ستثنائية،
ومنها احلق فـي نق�ض �أي قرار ي�صدر من اجلمعية العامة �إذا كان ال يتفق مع
امل�صلحة العامة.
املــادة ( ) 9
ت�شكل اجلمعية العامة لل�شركة وفقا للآتي:
�أ  -من اجلهة احلكومية املبا�شرة واجلهات احلكومية ذات العالقة بالن�سبة لل�شركة
التي متتلكها احلكومة بالكامل.
ب  -من اجلهــة احلكومي ــة املبا�شــرة ،واجلهــات احلكومي ــة ذات العالق ـ ــة ،وامل�ساهميـ ــن
الآخرين بالن�سبة لل�شركة التي متتلكها احلكومة بن�سبة ( )%50خم�سني فـي املائة
�أو �أكرث.
ج  -من اجلهة احلكومية املبا�شرة وامل�ساهمني الآخرين بالن�سبة لل�شركة التي متتلكها
احلكومة بن�سبة �أقل من ( )%50خم�سني فـي املائة.
املــادة ( ) 10
يجوز للجهة احلكومية املبا�شرة تفوي�ض اجلهات احلكومية ذات العالقة بالت�صويت فـي
اجلمعية العامة وذلك بتوزيع ن�سبة الأ�صوات املقررة لها بالت�ساوي بني هذه اجلهات �أو
بح�سب الأهمية الن�سبية لكل جهة فـي عمل ال�شركة.
املــادة ( ) 11
يجب �أن تكون �سيا�سة ال�شركة املتعلقة بتوزيع �أرباحها وا�ضحة ومعتمدة من قبل جمل�س
الإدارة.
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الف�صــل الرابــع
الإطـار التنظيمـي لل�شركـة
املــادة ( ) 12
يجب �أن يكون لل�شركة �إطار تنظيمي ينبثق من هذه املبادئ مبا ميكنها من ممار�سة
�أن�شطتها التجارية كغريها من �شركات القطاع اخلا�ص ،واملناف�سة ب�شفافية وفق قواعد
االقت�صاد احلر.
املــادة ( ) 13
يجب على ال�شركة حتديد الأعمال غري الربحية التي تقوم بها خلدمة �أهداف اجتماعية
�أو ا�سرتاتيجية �ضمن اتفاقية خا�صة تو�ضح التكلفة العادلة لتقدميها ومبا يحقق الكفاءة
االقت�صادية لها ،على �أن يتم الإف�صاح عن هذه االتفاقية.
املــادة ( ) 14
تخ�ضع ال�شركة لذات القواعد والإجراءات التي تنظم �أعمال ال�شركات التجارية وفق
القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة ،دون منحها �أي معاملة ا�ستثنائية من احلكومة.
املــادة ( ) 15
تكون الذمة املالية لل�شركة منف�صلة عن ذمة احلكومة وال يجوز لل�شركة �أو دائنيها الرجوع
على احلكومة عن �أي خ�سائر �أو التزامات �إال مبوجب قانون ال�شركات التجارية� ،أو مبوجب
اتفاقيات منف�صلة بني ال�شركة واحلكومة معدة وموثقة وفق الأ�صول املتعارف عليها.
املــادة ( ) 16
ت�سري على ال�شركة ذات القواعد التي تخ�ضع لها ال�شركات التجارية الأخرى عند ن�شوء �أي
نزاع مع الدائنني �أو املوردين �أو �أي �أطراف �أخرى.
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الف�صـل اخلامـ�س
احلكومــة ب�صفتهــا مالكـا
املــادة ( ) 17
يجب �أن يكون لدى اجلهة احلكومية املبا�شرة ر�ؤية متكاملة فيما يخ�ص ملكية ح�ص�صها
فـي ال�شركة ،كما يجب �أن تكون ت�صرفاتها فـي نطاق �إدارة ال�شركة بو�صفها مالكا و�أن
تف�صل بني هذه امللكية وبني دورها التنظيمي والإداري العام.
املــادة ( ) 18
على اجلهة احلكومية املبا�شرة �أن تت�أكد من تطبيق ال�شركة ملبادئ احلوكمة وبطريقة
تعتمد على ال�شفافية واملحا�سبة وامل�س�ؤولية والكفاءة مبا فـي ذلك املبادئ املتعلقة برت�شيح
وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 19
على اجلهة احلكومية املبا�شرة �أال تتدخل فـي الإدارة اليومية لل�شركة ،و�أن تراعي م�صالح
احلكومة من خالل امل�شاركة والت�صويت فـي اجتماعات اجلمعية العامة.
املــادة ( ) 20
يجب �أن تكون عالقة ال�شركة باجلهة احلكومية املبا�شرة وغريها من اجلهات احلكومية
ذات العالقة وا�ضحة وحمددة فـي النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو �أي وثيقة �أخرى يتفق عليها
وتعتمد من قبل جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 21
يكون لل�شركة �إدارة الهياكل املالية لل�شركات التابعة لها ،وذلك بالتن�سيق مع جمال�س
�إدارتها مبا يعزز ر�أ�س مالها ،وميكنها من احل�صول على التمويل الالزم وفقا لأحكام قانون
ال�شركات التجارية مع �ضرورة الإف�صاح للحكومة عن ذلك.
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الف�صــل ال�ســاد�س
ت�شكيـل جملـ�س الإدارة وم�س�ؤولياتـه
املــادة ( ) 22
ي�شكل جمل�س �إدارة ال�شركة من �أع�ضاء يتمتعون بالكفاءة واخلربة واملهارة ،وم�ستوفني
ل�شروط الع�ضوية املقررة ،على �أن يكون من بينهم �أع�ضاء م�ستقلون ،ويجب مراعاة
الو�ضوح وال�شفافية عند اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 23
ينتخب �أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة بح�سب ال�شروط واملعايري
والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه املبادئ.
املــادة ( ) 24
تتخذ ال�شركة وم�ست�شارها القانوين الإجراءات الالزمة ل�ضمان �شفافية عملية الرت�شيح
لع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات التابعة لها.
املــادة ( ) 25
تلتزم ال�شركة عند ت�شكيل جمل�س الإدارة بالآتي:
أ� � -أن يكون جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة من غري �أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
ب � -أال تقل ن�سبة الأع�ضاء امل�ستـقـلني عن ثلث �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وبحد �أدنى
ع�ضوان اثنان.
ج � -أال يكون من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ممن هم فـي مرتبة الوزراء �أو الوكالء
ومن فـي حكمهم.
املــادة ( ) 26
يراعى عند ت�شكيل جمل�س الإدارة الأخذ فـي االعتبار مرئيات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
بال�شركة (�إن وجدت) ،ل�ضمان توافر املهارات والقدرات املطلوبة لدى �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وعلى الأخ�ص ما ي�أتي:
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أ�  -الر�ؤية اال�سرتاتيجية والقدرة على التوجيه وت�شجيع الإبداع فـي ال�شركة.
ب  -اخلربة الالزمة فـي املحا�سبة املالية ومتويل ال�شركات.
ج  -فهم اجتاهات الإدارة والقدرة على التعامل مع الأزمات ق�صرية الأجل والأزمات
املمتدة.
د  -اخلربة املنا�سبة واملتعلقة مبجال �أن�شطة ال�شركة.
هـ  -اخلربة التجارية فـي الأ�سواق العاملية �إذا كانت ال�شركة لديها تعامالت مع هذه
الأ�سواق.
املــادة ( ) 27
يجب فيمن يرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة �أن تتوافر فيه ال�شروط الآتية:
أ�  -امل ؤ�هـ ــالت واخلبـ ــرات التـ ــي تتنا�ســب م ــع طبيعـ ــة �أن�شط ــة ال�شرك ــة والغـ ــر�ض م ــن
ت�أ�سي�سها.
ب  -القدرة على امل�ساهمة بفاعلية فـي �إدارة ال�شركة ،والتعامل مع الآخرين بحزم
وم�س�ؤولية.
ج � -أال يكون قد �سبق احلكم عليه ب�إ�شهار �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو احلكم عليه بعقوبة
جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
د � -أال يكون رئي�سا لأكرث من ( )2جمل�سي �إدارة �شركات مركز عملها الرئي�سي فـي
ال�سلطنة �أو ع�ضوا فـي �أكرث من (� )4أربعة جمال�س �إدارة.
هـ � -أال تتعار�ض م�صالح عمله اليومي مع ع�ضويته فـي جمل�س �إدارة ال�شركة.
املــادة ( ) 28
تقوم ال�شركة قبل البدء فـي �إجراءات عقد اجتماع اجلمعية العامة املدرج �ضمن جدول
�أعمالها انتخاب جمل�س للإدارة بالآتي:
�أ  -توجيه �إعالن للجمهور ،قبل (� )14أربعة ع�شر يوما على الأقل من موعد انعقاد
اجلمعية العامة ،لدعوة من يرغب فـي الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة كع�ضو
م�ستقل ،وبيان معايري الع�ضوية واال�ستقاللية املن�صو�ص عليها فـي هذه املبادئ.
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ب  -خماطبة اجلهة احلكومية املبا�شرة لت�سمية مر�شحني غري م�ستقلني لع�ضوية
جمل�س الإدارة.
ج  -تكليف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (�إن وجدت) ،باقرتاح مر�شحني م�ستقلني �أو
غري م�ستقلني لع�ضوية جمل�س الإدارة.
ويت ــم ت�سليم قائمة املرت�شحيــن لع�ضوية جملــ�س الإدارة �إىل امل�ست�شار القانوين لل�شركة
قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل من موعد انعقاد اجلمعية العامة.
املــادة ( ) 29
يتوىل امل�ست�شار القانوين لل�شركة الت�أكد من ا�ستيفاء املرت�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة
لل�شروط واملعايري املن�صو�ص عليها فـي هذه املبادئ ،وموافاة ال�شركة بذلك خالل ()3
ثالثة �أيام من تاريخ ا�ستالمه قائمة املرت�شحني.
املــادة ( ) 30
ي�شرتط فـي الع�ضو امل�ستقل �أن يكون م�ستقال فـي الر�أي مبا ميكنه من اتخاذ القرارات
التي تخدم �أغرا�ض ال�شركة ،و�أال تكون له م�صلحة مع ال�شركة �أو �أي من ال�شركات ال�شقيقة
�أو ال�شركات التابعة لها.
املــادة ( ) 31
تنتفـي �صفة اال�ستقاللية عن الع�ضو عند حتقق �أي من احلاالت الآتية:
أ� � -إذا كان ي�شغل وظيفة حكومية �أو ع�ضوا منتخبا �أو معينا فـي �أي من املجال�س
التمثيلية �أو كان يعمل فـي �أي من ال�شركات التي متتلك احلكومة فيها ح�ص�صا.
ب � -إذا انق�ضى على ترك خدمته فـي �أي من اجلهات امل�شار �إليها فـي البند (�أ) مدة تقل
عن ( )12اثني ع�شر �شهرا.
ج � -إذا كان مالكا ملا ن�سبته ( )٪10ع�شرة فـي املائة �أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي من
ال�شركات التابعة لها �أو ال�شركات ال�شقيقة.
د � -إذا كان ممثال ل�شخ�ص اعتباري ميلك ما ن�سبته ( )٪10ع�شرة فـي املائة �أو �أكرث من
�أ�سهم ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أو ال�شركات ال�شقيقة.
هـ � -إذا كانت تربطه �صلة قرابة من الدرجة الأوىل مع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
فـي ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أو ال�شركات ال�شقيقة.
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و � -إذا كانت تربطه �صلة قرابة من الدرجة الأوىل مع �أي من موظفـي الإدارة الرئي�سني
فـي ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أو ال�شركات ال�شقيقة.
ز � -إذا كان ع�ضو جمل�س �إدارة فـي �أي من ال�شركات التابعة �أو �أي من ال�شركات ال�شقيقة
لل�شركة املر�شح لع�ضوية جمل�س �إدارتها.
ح � -إذا كان يعمل خالل العامني ال�سابقني لرت�شحه لدى �أي من الأطراف املتعاقدة مع
ال�شركة (مبا فـي ذلك مراقبو احل�سابات اخلارجيون ،وكبار املوردين ،واجلمعيات
الأهلية التي تلقت دعما يزيد على ( )%25خم�س وع�شرين فـي املائة من امليزانية
ال�سنوية لهذه اجلمعيات).
ط � -إذا كان يعمل خالل العامني ال�سابقني لرت�شحه لدى �أي من ال�شركات التابعة لها
�أو ال�شركات ال�شقيقة.
ي � -إذا كان مالكا ملا ن�سبته ( )%10ع�شرة فـي املائة من �أ�سهم �أي من الأطراف امل�شار
�إليها فـي هذه املادة خالل العامني ال�سابقني لرت�شحه.
املــادة ( ) 32
يجب على الع�ضو امل�ستقل �إبالغ ال�شركة فور فقدانه �صفة اال�ستقاللية ،ويعترب �أي قرار
�شارك فـي اتخاذه �أو الت�صويت عليه وهو فاقد ل�صفة اال�ستقاللية ملغى ،ما مل يكن
احت�ساب �صوته غري م�ؤثر فـي اتخاذ القرار ،وعلى جمل�س الإدارة �ضمان ا�ستمرار التزام
ال�شركة بن�سبة الأع�ضاء امل�ستقلني فـي ع�ضوية املجل�س ،كما يجب على الع�ضو امل�ستقل فـي
نهاية كل �سنة مالية موافاة ال�شركة ب�أي تطورات ت�ؤثر على ا�ستقالليته.
املــادة ( ) 33
على جمل�س الإدارة فـي �سبيل �ضمان جودة �أداء �أع�ضائه القيام بالآتي:
أ�  -و�ضع �آلية ملتابعة �أداء الأع�ضاء ملهام عملهم والتزامهم مبعايري ال�سلوك املهني
واالن�ضباط فـي ح�ضور اجتماعات املجل�س وو�ضع الإجراءات الواجبة االتباع
مل�ساءلتهم عند تق�صريهم.
ب  -حتديد املهارات املطلوب توافرها لع�ضوية جمل�س الإدارة ،وله �أن يكلف بذلك
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (�إن وجدت) ،ورفع التو�صيات �إىل اجلمعية العامة.
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املــادة ( ) 34
يعني جمل�س الإدارة عند بدء كل دورة �أمينا ل�سر ال�شركة من ذوي اخلربات وامل�ؤهالت
فـي جمال القانون �أو املحا�سبة �أو التدقيق �أو �إدارة الأعمال �أو �أمانة �سر ال�شركات ،على �أن
تتوافر لديه خربة عملية فـي جمال الإدارة ملدة منا�سبة ترتاوح ما بني ( )5-3ثالث �إىل
خم�س �سنوات على الأقل.
املــادة ( ) 35
يخت�ص �أمني �سر ال�شركة بالآتي:
أ�  -متابعة التزام ال�شركة ب�أحكام هذه املبادئ ،والنظم والقوانني النافذة بال�سلطنة،
وال�ضوابط التي ت�صدرها اجلهات الرقابية والتنظيمية املخت�صة.
ب  -معاونة رئي�س جمل�س الإدارة فـي �ضبط �أعمال جمل�س الإدارة وتنظيم اجتماعاته
وتوثيق مداوالته وقراراته.
ج  -االحتفاظ بالوثائق الر�سمية لل�شركة ،وتقاريرها وبياناتها ،والن�سخ الأ�صلية من
حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة املوقعة ،و�أي وثائق �أخرى يطلب جمل�س الإدارة
�إيداعها لدى �أمانة �سر ال�شركة.
املــادة ( ) 36
يراعى بالن�سبة الجتماعات جمل�س �إدارة ال�شركة الآتي:
�أ � -أن يعقد (� )4أربعة اجتماعات على الأقل فـي ال�سنة.
ب � -أال تتجاوز املدة بني �أي اجتماعني ( )120مائة وع�شرين يوما ،كحد �أق�صى.
ج � -إر�سال جدول �أعمال االجتماع الدوري �إىل جميع �أع�ضاء املجل�س قبل موعد
االجتماع مبدة ال تقل عن (� )7سبعة �أيام عمل.
د � -إر�سال جدول �أعمال االجتماعات امل�ستعجلة والطارئة �إىل جميع الأع�ضاء قبل
موعد االجتماع على الأقل بـ ( )3ثالثة �أيام عمل ،ما مل يقرر رئي�س جمل�س
الإدارة عقد االجتماع خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة.
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املــادة ( ) 37
يجوز ملجل�س الإدارة �أن يعقد اجتماعاته عن طريق و�سائل االت�صال احلديثة� ،أو �أن يوافق
على م�شاركة �أي من الأع�ضاء فـي مداوالت االجتماع عن طريق هذه الو�سائل ،وعلى جمل�س
الإدارة و�ضع �ضوابط ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة فـي عقد االجتماعات وم�شاركة
الأع�ضاء عن طريقها� ،شريطة �ضمان قدرة �أمني ال�سر على ر�ؤية و�سماع جميع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 38
فيما عدا اعتماد البيانات املالية املدققة ،يجوز ملجل�س الإدارة �أن يعتمد قراراته بالتمرير،
�شريطة �إدراجها فـي جدول �أعمال االجتماع الذي يلي مبا�شرة مترير هذه القرارات
للم�صادقة عليها ،وعلى جمل�س الإدارة و�ضع �شروط و�ضوابط مترير قراراته ،وذلك دون
الإخالل ب�شرطي الأغلبية وتفادي ت�ضارب امل�صالح.
الف�صـل ال�سابـع
اخت�صا�صـات جملـ�س الإدارة و�صالحياتـه
املــادة ( ) 39
يتوىل جمل�س الإدارة ب�صفة خا�صة الآتي:
�أ  -حتديد الر�ؤية امل�ستقبلية لل�شركة ،وو�ضع م�ؤ�شرات �أداء قابلة للتنفيذ فـي �إطار
زمني معقول وحتديثها دوريا.
ب  -و�ضع الأطر واملوجهات اال�سرتاتيجية حلماية م�صالح احلكومة وحقوق امل�ساهمني
الآخرين وتنمية ال�شركة وا�ستدامتها وزيادة �أرباحها.
ج  -اعتماد ال�سيا�سات التجارية واملالية املرتبطة ب�أداء �أعمال ال�شركة وحتقيق �أغرا�ضها،
ومراجعتها دوريا.
د  -و�ضع اخلطط الالزمة لتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شركة ومراجعتها وحتديثها من
فرتة لأخرى.
هـ  -اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية املتعلقة بت�صريف �أعمال ال�شركة.
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و  -اعتماد �سيا�سة الإف�صاح عن البيانات الدورية وتقرير حوكمة ال�شركة ومتابعة
تطبيقها.
ز  -حتديــد اخت�صا�ص ــات و�صالحــيات الإدارة التنفيذي ــة ،واعتمــاد �سيا�ســة تفويــ�ض
وتنفيذ الأعمال املنوطة بها.
ح  -مراقبة �أداء الإدارة التنفيذية ،والت�أكد من ح�سن �سري العمل مبا يحقق �أهداف
ال�شركة وال يتعار�ض مع القوانني والأنظمة املعمول بها.
ط  -مراجعــة �صفق ــات وتعامــالت الأطــراف ذات العالقة واعتمادها.
ي  -الت�أك ــد من فعاليـ ــة النظــم وال�سيا�ســات املعمــول بها فـي ال�شركة مبا ميكنها من
حتقيق �أهدافها.
ك  -تعيني الرئي�س التنفيذي (ومن فـي حكمه) ،وكل تنفيذي يتبعه ،ورئي�س وحدة
التدقيق الداخلي� ،أو �ضابط االلتزام (�إن وجد) ،وحتديد حقوقهم واخت�صا�صاتهم.
ل  -قيا�س �أداء اللجان املتخ�ص�صة و�شاغلي املنا�صب التنفيذية امل�شار �إليها فـي البند (ك)
ب�شكل �سنوي على الأقل.
م  -اعتماد البيانات املالية الربعية وال�سنوية املتعلقة ب�أن�شطة ال�شركة.
ن  -اعتماد �سيا�سة الإبالغ عن التجاوزات.
�س  -اعتمــاد ال�سيا�ســات املتعلق ــة ب�سريــة معلومــات ال�شركة وعدم �إف�شائها ،وذلك عند
العمل مع �شركات مناف�سة.
املــادة ( ) 40
يجب على جمل�س الإدارة الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بو�ضع �ضوابط داخلية ونظام
حمكم لإدارة املخاطر للحفاظ على م�صالح احلكومة وبقية امل�ساهمني الآخرين و�أ�صول
ال�شركة.
كمــا يجب عليــه التحقق من فاعليــة �أنظم ــة الرقابــة الداخلية فـي جميع �أق�سام ال�شرك ــة
مبا فـي ذلك الإدارة املالية والعمليات املرتبطة بها و�إدارة الأزمات واملخاطر وكفايتها،
وت�ضمني ذلك فـي التقرير ال�سنوي للحوكمة.
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املــادة ( ) 41
يقوم رئي�س جمل�س الإدارة خالل مدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوم عمل من ت�شكيل جمل�س
الإدارة ،بو�ضع نظام لتعريف �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلدد بعمل ال�شركة ال �سيما اجلوانب
املالية والقانونية ،وتدريبهم �إذا ما لزم الأمر على نفقة ال�شركة فـي جماالت احلوكمة،
و�ضبط التحايل ،واملهارات الواجب توافرها فـي �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 42
يتوىل جمل�س الإدارة اعتماد ال�سيا�سات املتعلقة بتفوي�ض ال�سلطات �إىل الإدارة التنفيذية
وحتديثها ب�شكل دوري ،ويجب �أن ت�شمل هذه التفوي�ضات خمتلف الوظائف املتعلقة
بال�ش�ؤون املالية والإدارية ،و�ش�ؤون املوظفني وغريها من الوظائف ال�ضرورية لت�شغيل
ال�شركة و�إدارتها بكفاءة.
املــادة ( ) 43
ال يجوز لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة الإدالء ب�أي ت�صريحات �أو بيانات �أو معلومات دون
�إذن كتابي م�سبق من جمل�س الإدارة �أو رئي�سه ،وعلى جمل�س الإدارة حتديد متحدث ر�سمي
واحد �أو �أكرث با�سم ال�شركة.
املــادة ( ) 44
يجوز ملجل�س الإدارة ت�شكيل جلان متخ�ص�صة من بني �أع�ضائه تعينه على �أداء مهامه ،على
�أن يكون من بينها جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،ويجوز
للمجل�س ت�شكيل جلنتني م�ستقلتني �إحداهما لإدارة املخاطر و�أخرى للتدقيق� ،إن ر�أى
�ضرورة لذلك.
ويجب �أن يت�ضمن قرار ت�شكيل اللجنة �أ�سماء �أع�ضائها ،ونظام ومدة عملها ،و�أي �أحكام
�أخرى ذات �صلة.
املــادة ( ) 45
يحظر اجلمع بني رئا�سة �أي من اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة ،كما ال يجوز اجلمع
بني رئا�سة جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر ورئا�سة جمل�س الإدارة ،ما مل تف�صل جلنة �إدارة
املخاطر عن جلنة التدقيق.
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املــادة ( ) 46
يجب عند ت�شكيل جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر ،مراعاة الآتي:
�أ � -أال يقل عدد �أع�ضاء اللجنة عن ( )3ثالثة �أع�ضاء ،و�أن يكون �أغلبهم من الأع�ضاء
امل�ستقلني.
ب � -أن تتوافر خربة مالية وحما�سبية لدى واحد (على الأقل) من �أع�ضاء اللجنة.
ج � -أن يكون رئي�س اللجنة من بني الأع�ضاء امل�ستقلني.
املــادة ( ) 47
تتوىل جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر معاونة جمل�س الإدارة فـي الآتي:
أ�  -التحقق من مدى قدرة الإدارة التنفيذية فـي تنفيذ ال�ضوابط واملوجهات الت�شغيلية
التي حددها لها جمل�س الإدارة.
ب  -قيا�س ومتابعة مدى مالءمة �أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
ج � -إيجاد �سيا�سات حتافظ على �أ�صول ال�شركة وموجوداتها الب�شرية واملادية والفكرية.
املــادة ( ) 48
تعقد جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر اجتماعاتها بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها امل�ستقلني ،وتختار
اللجنة فـي �أول اجتماع لها رئي�س اللجنة على �أن يكون من الأع�ضاء امل�ستقلني ،ويجوز
ملجل�س الإدارة ت�سمية رئي�س اللجنة فـي قرار ت�شكيلها.
املــادة ( ) 49
متار�س جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر ب�صفة خا�صة االخت�صا�صات الآتية:
أ�  -الإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي فـي ال�شركة ،ودرا�سة نظام الرقابة الداخلية،
ومراجعته ،وتقدمي تقرير مكتوب �إىل جمل�س الإدارة عن تو�صياتها ب�ش�أنه ب�شكل
�سنوي ،ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للمالحظات الواردة فيه.
ب  -الت�أكد من مدى مالءمة �أنظمة الرقابة الداخلية بال�شركة وكفايتها� ،سواء من
خالل االعتماد على التقارير الدورية للمدققني الداخليني ،ومراقبي احل�سابات
اخلارجيني� ،أو اال�ستعانة بجهات ا�ست�شارية متخ�ص�صة فـي هذا املجال.
ج  -التو�صية بتعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني و�إنهاء عقودهم وحتديد �أتعابهم،
ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم.
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د  -مراجعة خطة عمل مكاتب مراقبي احل�سابات ونتائج عملية التدقيق ،والت�أكد من
منح مراقب احل�سابات حق االطالع الكامل على جميع امل�ستندات الالزمة لتنفيذ
مهامه.
هـ  -الت�أكد من وجود �إجراءات كافية ملنع �أو اكت�شاف �أي حالة احتيال �أو تزوير مايل
و�ضمان االلتزام باملبادئ املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية التي تظهر
املركز املايل احلقيقي لل�شركة.
و  -درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي ال�شركة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س
الإدارة فـي �ش�أنها.
ز  -مراجعة القوائم املالية لل�شركة �إذا مل تتم مراجعتها من املدقق اخلارجي لل�شركة
قبل �إ�صدارها ،ومراجعة حتفظات مراقبي احل�سابات اخلارجيني على م�سودة
القوائم املالية �إن وجدت ،والت�أكد من االلتزام مبتطلبات الإف�صاح املن�صو�ص
عليها فـي هذه املبادئ.
ح  -العمل كقناة ات�صال بني جمل�س �إدارة ال�شركة وكل من مراقبي احل�سابات
اخلارجيني واملدقق الداخلي.
ط  -مراجعة ال�صفقات والتعامالت املقرتح �أن تقوم بها ال�شركة مع الأطراف ذات
العالقة ،وتقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة.
ي  -و�ضع خطة لإدارة املخاطر واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ،ومتابعة تنفيذها،
على �أن تت�ضمن اخلطة املخاطر الرئي�سة التي قد تتعر�ض لها ال�شركة ،ومدى
احتمالية ح�صولها ،و�آليات التعرف على هذه املخاطر ،وقيا�سها ومتابعتها،
والك�شف الدوري عن املخاطر (خا�صة اجلديد منها) والإبالغ عنها ،و�سبل التقليل
من �آثار املخاطر� ،إن مل يكن تفاديها ممكنا.
ك  -مراجعة �سيا�سات ال�شركة املتعلقة ب�إدارة املخاطر ب�شكل دوري� ،أخذا بعني االعتبار
�أعمال ال�شركة ،ومتغريات ال�سوق ،والتوجهات اال�ستثمارية والتو�سعية لل�شركة.
ل  -تقدمي تقارير حتليلية دورية �أو ح�سب توجيه جمل�س الإدارة عن و�ضع املخاطر
و�إدارتها فـي ال�شركة.
م  -اقرتاح الأجور واملكاف�آت واملزايا املالية والعينية لرئي�س و�أع�ضاء وحدة التدقيق
الداخلي.
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املــادة ( ) 50
يجوز للجنة التدقيق و�إدارة املخاطر �أن تطلب من املدير املايل لل�شركة ورئي�س وحدة
التدقيق الداخلي ح�ضور اجتماعاتها للح�صول على مزيد من الإي�ضاحات ،ويجوز للجنة
اال�ستعانة ب�أي �شخ�ص من ذوي اخلربة والكفاءة �إذا ما دعت احلاجة لذلك.
املــادة ( ) 51
على جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر �أن ت�ستمع �إىل �آراء مراقبي احل�سابات اخلارجيني قبل
رفع تقرير احل�سابات �إىل جمل�س الإدارة التخاذ قراره ب�ش�أنه.
كما يجب عليها �أن جتتمع مبراقبي احل�سابات اخلارجيني واملدققني الداخليني  -كال على
حدة  -بدون ح�ضور الإدارة التنفيذية لل�شركة مرة واحدة على الأقل كل عام ،لال�ستماع
�إىل �آرائهم ومقرتحاتهم والت�شاور حيال رفع م�ستوى حوكمة ال�شركة والتزامها.
املــادة ( ) 52
يجب عند ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مراعاة �أال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة
�أع�ضاء ،وللجنة �أن تختار رئي�سا لها فـي �أول اجتماع تعقده ،ويجوز للمجل�س ت�سمية رئي�س
اللجنة فـي قرار ت�شكيلها ،ويجب �أال تقل اجتماعات اللجنة عن ( )2اجتماعني فـي ال�سنة.
املــادة ( ) 53
متار�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ب�صفة خا�صة االخت�صا�صات الآتية:
أ�  -تقدمي امل�شورة للجمعية العامة حيال تر�شيح �أع�ضاء �أكفاء ملجل�س الإدارة يتمتعون
باملهارات واخلربات املطلوبة.
ب  -م�ساعدة جمل�س الإدارة فـي اختيار الكفاءات املنا�سبة وال�ضرورية ملوظفـي الإدارة
الرئي�سني.
ج  -تقدمي خطة التعاقب اخلا�صة مبجل�س الإدارة �أو على الأقل رئي�س جمل�س الإدارة،
وخطة التعاقب اخلا�صة مبوظفـي الإدارة الرئي�سني لالعتماد من قبل جمل�س
الإدارة.
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د � -إعداد و�صف وظيفـي لدور ع�ضو جمل�س الإدارة وم�س�ؤولياته ،مبا فـي ذلك رئي�س
جمل�س الإدارة ،مبا ي�سهل القيام مبهامهم و�أدوارهم ،وقيا�س �أدائهم.
هـ  -تر�شيــح �أ�شخــا�ص م�ؤهلــني لع�ضويــة جملــ�س الإدارة عند �شغــور مركــز �أحدهــم،
وتر�شيح �أ�شخا�ص م�ؤهلني لتويل املنا�صب التنفيذية بال�شركة.
و � -إعداد ال�سيا�سة املتعلقة مبنح املكاف�آت والبدالت واحلوافز ملوظفـي الإدارة الرئي�سني
ومراجعتها ب�شكل دوري ،مبراعاة �أو�ضاع ال�سوق و�أداء ال�شركة.
املــادة ( ) 54
يجب على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة عند اال�ستعانة
ب�أي جهة �أخرى للح�صول على �أي ا�ست�شارات فـي �سبيل �أداء مهامها ،مع مراعاة جتنب
ت�ضارب امل�صالح.
الف�صل الثامن
م�ساءلة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
املــادة ( ) 55
يكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ساءلني عن ت�صرفاتهم وقراراتهم فـي �أثناء ع�ضويتهم
فـي جمل�س الإدارة ،وعلى جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صفتهم الفردية �أو الت�ضامنية
�أن يت�صرفوا ت�صرف ال�شخ�ص احلري�ص فـي التعامل مع ما يعر�ض عليهم مبو�ضوعية،
وعقالنية ،وتوقعية.
املــادة ( ) 56
يجب �أن تتنا�سب م�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع املكاف�آت املقررة لهم �شريطة �أال تتجاوز
تلك املكاف�آت احلدود املن�صو�ص عليها فـي هذه الأحكام ،واملبادئ املطبقة ب�ش�أن �شركات
امل�ساهمة العامة.
املــادة ( ) 57
يخ�ضع جمل�س الإدارة لقيا�س �أداء فـي كل دورة على الأقل ،وحتدد الهيئة معايري قيا�س
�أداء جمل�س الإدارة وحما�سبة �أع�ضائه.
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الف�صـل التا�سـع
ميثـاق ال�سلـوك املهنـي لأع�ضـاء جملـ�س الإدارة
املــادة ( ) 58
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة االلتزام مببادئ ال�سلوك املهني و�أخالقيات العمل،
واملتمثلة فـي الآتي:
أ�  -املهنية وامتالك املعرفة الكافية لأداء واجباتهم والإملام بالتطورات وامل�ستجدات
املتعلقة ب�أن�شطة ال�شركة ،وا�ستيعاب املهام التي تقوم بها ال�شركة و�إدراك جوانبها
املبا�شرة وغري املبا�شرة.
ب  -احليطة واحلذر وبذل العناية الالزمة فـي �أداء مهامهم وحت�سني �إدارة ال�شركة،
وامل�شاركة فـي جميع اجتماعات جمل�س الإدارة ما مل يكن هناك مانع.
ج  -النزاهة واال�ستقامة واال�ستقاللية فـي اتخاذ القرارات  ،وممار�سة الإجراءات التي
يراها معقولة مبا يكفل اقتناعه ب�سالمة قرارات جمل�س الإدارة ،على �أن يعمل من
�أجل م�صلحة ال�شركة وامل�ساهمني ب�شكل عام ،ولي�س م�صلحة اجلهة التي ر�شحته
فقط �أو تلك التي يعمل بها.
د  -جتنب ت�ضارب امل�صالح ،والتحلي بال�شفافية فـي كل الأعمال املرتبطة بال�شركة،
وذلك على النحو الآتي:
 - 1الإف�صاح ملجل�س الإدارة عن �أي م�صالح �شخ�صية تتعلق بالتعاقدات التي تقوم
بها ال�شركة� ،سواء كانت ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 - 2االحتفاظ ب�سرية كل املعلومات التي يح�صل عليها ب�صفته ع�ضوا فـي جمل�س
الإدارة ،وعدم ا�ستخدامها ب�صورة غري �سليمة ومبا يخدم م�صاحله ال�شخ�صية.
 - 3عدم اال�ستفادة ب�صورة غري مالئمة من ع�ضويته فـي جمل�س الإدارة لتحقيق
مكا�سب مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو مزايا �شخ�صية له �أو لأي �شخ�ص ذي عالقة
�أو �أحد �أقاربه من الدرجة الأوىل.
 - 4االمتــناع عن امل�شاركــة فـي النــقا�ش والت�صويــت على املو�ض ــوع حمــل الت�ضارب
ما مل تكن اخلربة املتوفرة فـي الع�ضو �ضرورية لإ�صدار القرار من قبل جمل�س
الإدارة.
 - 5اال�ستقالة من ع�ضوية جمل�س الإدارة فـي حال ا�ستمرار الت�ضارب اجلوهري
بني امل�صالح ال�شخ�صية للع�ضو وم�صالح ال�شركة.
-33-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

هـ  -االلتزام بالأنظمة والقوانني التي تطبقها ال�شركة ،ويجب على ع�ضو جمل�س
الإدارة ،فـي حالة ال�ضرورة �أو للتثبت من �أمر ما ،احل�صول على ا�ست�شارة قانونية،
�أو مالية �أو �أي ا�ست�شارة مهنية �أخرى عن �ش�ؤون ال�شركة �أو فيما يتعلق بواجباته،
وذلك على نفقة ال�شركة ،على �أن يراعى عند احل�صول على اال�ست�شارة جتنب
ت�ضارب امل�صالح �أو ال�شك فـي مو�ضوعيتها.
و  -الو�صول �إىل املعلومات الكاملة والكافية عن �أعمال ال�شركة ب�شكل دوري وتوظيفها
مبا يخدم حتقيق �أهداف ال�شركة ،ويجب �إتاحة تلك املعلومات لأع�ضاء املجل�س
قبل وقت كاف للبت فـي امل�سائل املطروحة من قبلهم ،و�إال كان لهم االمتناع عن
الت�صويت ،وقيد االمتناع و�أ�سبابه فـي حم�ضر االجتماع ،ما مل يتم ت�أجيله �إىل
حني توافر املعلومات املطلوبة.
املــادة ( ) 59
يتوىل جمل�س الإدارة اعتماد ميثاق ال�سلوك املهني و�أخالقيات العمل ون�شرها و�ضمان
�إطالع �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية وجميع العاملني فـي ال�شركة عليها ومتابعة
التزامهم بتطبيقها.
الف�صل العا�شر
الإدارة التنفيذية
املــادة ( ) 60
تقوم الإدارة التنفيذية بالتن�سيق مع جمل�س الإدارة بو�ضع لوائح و�أنظمة داخلية لت�صريف
�أعمال ال�شركة ،واالتفاق على معايري وم�ؤ�شرات �أداء ال�شركة ،مبا فيها معايري قيا�س �أداء
الإدارة التنفيذية.
املــادة ( ) 61
تتوىل الإدارة التنفيذية ب�صفة خا�صة الآتي:
أ�  -ت�سيري الأعمال اليومية لل�شركة بكل كفاية و�إخال�ص وفقا للوائح وال�سيا�سات
والإجراءات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
ب  -تعيني �أي من موظفـي ال�شركة وذلك بح�سب اللوائح الداخلية املعتمدة فـي
ال�شركة.
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ج  -تنفيذ �أغرا�ض ال�شركة املن�صو�ص عليها فـي النظام الأ�سا�سي.
د � -إطالع جمل�س الإدارة باملخاطر وال�صعوبات التي تواجه ال�شركة ح�سب ال�سيا�سات
والإجراءات املعتمدة.
هـ  -حماية م�صالح اجلهة احلكومية املبا�شرة وحقوق امل�ساهمني الآخرين وتنمية
ال�شركة وزيادة �أرباحها.
املــادة ( ) 62
متار�س الإدارة التنفيذية م�س�ؤولياتها و�صالحياتها وفق هيكل تنظيمي معتمد من جمل�س
الإدارة ،وتكون الإدارة التنفيذية م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة عن جميع ت�صرفاتها.
املــادة ( ) 63
يجب �أن يكون هيكل الأجور واحلوافز لل�شركة جاذبا لكفاءات ب�شرية متميزة ،و�أن ي�سهم
فـي احلفاظ على الكفاءات املوجودة فـي ال�شركة ،على �أن تكون م�ستويات الأجور واحلوافز
متنا�سبة مع �سوق العمل فـي ال�سلطنة.
املــادة ( ) 64
يجب على الإدارة التنفيذية قبل �إبرام ال�صفقات املالية والتجارية التي يكون لأي منهم
�أو لأي من �أقاربهم حتى الدرجة الأوىل م�صالح �شخ�صية ،احل�صول على موافقة جمل�س
الإدارة قبل �إبرام تلك ال�صفقات.
املــادة ( ) 65
يحظر على �أع�ضاء الإدارة التنفيذية �إف�شاء �سرية �أي بيانات �أو معلومات اطلعوا عليها
بحكم عملهم.
الف�صـل احلـادي ع�شـر
امل�سـاواة فــي التعامـل مـع امل�ساهميـن الآخريـن
املــادة ( ) 66
يجب �أن ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على حقوق امل�ساهمني الآخرين و�سبل التمتع
بها وحمايتها وعدم التدخل فيها ،ومتكينهم من احل�صول على املعلومات التي تي�سر لهم
ممار�سة حقوقهم ،وو�ضع �آلية لإبداء مرئياتهم فيما يخ�ص �أعمال ال�شركة.
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املــادة ( ) 67
يجب فـي حال طرح جزء من �أ�سهم ال�شركة للجمهور �أو للقطاع اخلا�ص مراعاة حقوق
امل�ساهمني اجلدد ،وتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا يكفل ذلك.
املــادة ( ) 68
يجب على ال�شركة تقدمي جميع املعلومات والتقارير املالية للم�ساهمني الآخرين فـي
مواعيدها الدورية وب�صفة منتظمة.
الف�صـل الثانـي ع�شـر
تنظيم تعامالت الأطراف ذات العالقة والأطراف ذات امل�صلحة
املــادة ( ) 69
يجب على ال�شركة الإف�صاح للجهة احلكومية املبا�شرة �أو اجلهات احلكومية ذات العالقة
عن جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ،كما يجب على ال�شركة الت�أكد من �أن
التعامالت املالية مع الأطراف ذات العالقة قائمة على �أ�س�س �سليمة وقابلة للتح�صيل
قانونا.
املــادة ( ) 70
تتوىل جلنة التدقيق و�إدارة املخاطر مراجعة جميع التعامالت االعتيادية وغري االعتيادية
مع الأطراف ذات العالقة ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة.
املــادة ( ) 71
يجب �أن تكون �إف�صاحات التعامالت مع الأطراف ذات العالقة وفقا ملعايري التقارير املالية
الدولية ،وب�صفة خا�صة معيار املحا�سبة الدويل املتعلق بالإف�صاحات عن التعامالت مع
الأطراف ذات العالقة.
املــادة ( ) 72
يجب على ال�شركة و�ضع �سيا�سات وا�ضحة وحمددة تتعلق بالتعامل مع الأطراف ذات
امل�صلحة و�إ�شراكهم فـي حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة.
-36-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

املــادة ( ) 73
يجب على ال�شركة الإف�صاح عن �أي حقوق �أو منافع متنح للأطراف ذات العالقة �أو ذات
امل�صلحة وت�ؤثر على �سالمة اتخاذ القرارات فـي ال�شركة.
الف�صـل الثالـث ع�شـر
امل�س�ؤوليـة االجتماعيـة لل�شركــة
املــادة ( ) 74
يعتمد جمل�س الإدارة �سيا�سة ال�شركة املتعلقة مبتطلبات امل�س�ؤولية االجتماعية بحيث
تت�سق مع �أف�ضل املمار�سات العاملية وال�سيا�سات والتوجهات احلكومية ،ومبراعاة عدم القيام
بالأعمال ذاتها التي تقوم بها غريها من ال�شركات فـي �إطار م�س�ؤوليتها االجتماعية.
املــادة ( ) 75
يجوز لل�شركة فـي �إطار قيامها مب�س�ؤوليتها االجتماعية �أن تن�شئ م�ؤ�س�سة م�ستقلة بالتعاون
مع ال�شركات املثيلة �أو ال�شركات ال�شقيقة �أو ال�شركات التابعة.
املــادة ( ) 76
تقوم الإدارة التنفيذية لل�شركة بو�ضع ا�سرتاتيجية �أو خطة �سنوية لتنفيذ �سيا�سة ال�شركة
املتعلقة مبتطلبات امل�س�ؤولية االجتماعية ،على �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية �أو اخلطة كحد
�أدنى الآتي:
أ�  -املوازنة املخ�ص�صة.
ب  -و�سائل الدعم وامل�شاركة املتاحة.
ج  -القيم واملبادئ التي ت�سعى ال�شركة �إىل بثها من خالل الأن�شطة التي تقوم بها �أو
تدعمها.
د  -ال�شرائح املجتمعية �أو املجاالت االجتماعية التي ت�ستهدفها ال�شركة.
املــادة ( ) 77
يجب على ال�شركة �أن تبني فـي تقريرها ال�سنوي الأن�شطة التي قامت بها فـي �إطار
م�س�ؤوليتها االجتماعية وقيمة املبالغ املنفقة عليها وقيا�س �أثرها وا�ستدامتها.
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�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

(1412) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
¿Ó`````````YEG
¥ƒ`` ≤M ¿ƒ`` `fÉb ΩÉµMC’ É``≤ah »`` `YÉæ°U êPƒ``‰ π`` ` «é°ùJ ø`` Y á`` jôµØdG á`` «µ∏ŸG Iô``FGO ø``∏©J
.2008/67 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á``«µ∏ŸG
»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG
OM/ID/2021/0002 :Ö∏£dG ºbQ
15/2/2021 :Ëó≤àdG ïjQÉJ

á∏é°ùŸG IOÉ¡°ûdG ºbQ
π«é°ùàdG ïjQÉJ

( 51)

.Loc Cl

(21)
(22)
(11)
(15)
(45)

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
QÉªãà°S’G èjhôJh
IQÉ`éà∏d á``eÉ©dG á`jôjóŸG
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô`FGO

ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJ
Ö∏£dG Ωó≤e ¿GƒæYh º°SG
QÉØX á¶aÉﬁ ,ádÓ°U áj’h ,IOÉ©°ùdG - º∏jƒ°S â«îH óªMCG OÉªM
ºª°üŸG ¿GƒæYh º°SG
QÉØX á¶aÉﬁ ,ádÓ°U áj’h ,IOÉ©°ùdG - º∏jƒ°S â«îH óªMCG OÉªM
∂dÉŸG ¿GƒæYh º°SG
QÉØX á¶aÉﬁ ,ádÓ°U áj’h ,IOÉ©°ùdG - º∏jƒ°S â«îH óªMCG OÉªM
π«cƒdG ¿GƒæYh º°SG

1
2
1
2
1
2
1

(71)
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(73)

(74)
á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H (30)
Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)
»YÉæ°U êPƒ‰ (12)
( »àeÉªY ) IõgÉ÷G á«fÉª©dG áeÉª©dG (º«ª°üàdG º°SG)Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG (54)
º«ª°üàdG ∞°Uh (55)
áWÉ«Nh π«°üØJh ¢üb É¡«a ” ób ,¢SCGôdG ≈∏Y É¡Ø∏d áLÉ◊G ¿hO GQƒa ¢ùÑ∏d IõgÉL áeÉªY øY IQÉÑY »g
áØ∏àﬂ ¿GƒdCGh á°ûªbCGh äÓ«µ°ûJh äÉ°SÉ«b Ió©H GQƒa IõgÉL ¢ùÑ∏J å«ëH ,áªµdG ≈∏Y QÉ°üŸG â«ÑãJh
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 111874 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الذاريات املتحدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/7/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 113884 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة الورود والزهور والنباتات الطبيعية وال�صناعية وتغليف الطرود ولف الهدايا والبيع
بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة الربيع املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 9 :ر.ب � 320 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/10/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123384 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلدمات للتجميل �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 62 :ر.ب� ،118 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139885 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،حلويات �سكرية� ،شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جناة الهنائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146414 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح املقاعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�سار الراقي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 324 :ر.ب� ،404 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147076 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (بيع املواد الزراعية والبذور والأ�سمدة واملبيدات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأفق الأزرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 755 :ر.ب� ،320 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147659 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التدريب العملي عر�ض� ،إر�شاد التدريب� ،إعادة التدريب املهني ،خدمات التدريب التي
توفرها �أجهزة متثيلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معهد بوليغلوت عمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الوطية ،والية مطرح ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8 /4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147750 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز بيع الأ�سماك وال�شوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �آرام للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية مرباط ،حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147874 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورود وهدايا وحلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن املقام للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147891 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع منتجات خ�شبية متنوعة ،احلدادة �صنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�صنوعة من
�أجزاء فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء والت�شييد مثل النوافذ والأبواب وال�سالمل
واملظالت و�أ�شغال معدنية مماثلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدار للأعمال ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147986 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148067 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س (الغ�سيل ال�سريع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزن �صنعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148090 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل الربي بال�شاحنات وغريها للب�ضائع واملعدات ،و�سائل النقل البحري و�سائل النقل اجلوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأيادي الف�ضية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148095 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جب�س مواد بناء (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لبيع مواد البناء) ،طالءات مواد
بناء ،مواد بناء حرارية غري معدنية� ،أ�سمنت ،رخام �سماقي احلجر ,جب�ص.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آ�سيا للم�شاريع العامة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148096 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترويج املبيعات للآخرين (البيع باجلملة للمواد الغذائية) ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم
لغايات البيع بالتجزئة (البيع باجلملة للمواد الغذائية) ،ت�سويق (البيع باجلملة للمواد
الغذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جابر البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بركاء ،حمافظة جنوب الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148120 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري قنوات ات�صال للت�سوق عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الو�صلة للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148133 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع البدر ال�ساطع احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148134 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات ومعدات �إطفاء احلريق والأمن وال�سالمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التكنولوجيا احلديثة لتوزيع و�صيانة املنتجات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148136 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع (طباعة وبيع الكتب والقرطا�سيات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ينابيع ال�شرقية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148137 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد بناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامر الرا�شدي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148140 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املن�سوجات والأقم�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالر�شيد و�شركاه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148141 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب الأبواب والنوافذ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الراقي العاملية للأملنيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148142 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأميال الثالثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148144 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ا�ستوديوهات �صناعة الأفالم ال�سينمائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدى الباطنة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148146 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س الن�سائية والف�ساتني واملالب�س التقليدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلنان الراقي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148147 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العيادات الطبية املتخ�ص�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز االبت�سامة امل�شرقة لطب الأ�سنان والتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148148 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سرات مزون للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148149 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالعزيز بن عو�ض بن �سليمان الزيدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148150 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الناعبية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148151 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القارات اخلم�س للأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148152 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة الأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خطوات ملكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148157 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بوتيك عر�ض وت�سويق املالب�س والأدوات التجميلية والعطور والكماليات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املا�سة جمان للخدمات واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148162 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سماء للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148164 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع امل�أكوالت بجميع �أنواعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو طارق للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148168 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمران املعمري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148169 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املدرب ال�شخ�صية ،تدريبات اللياقة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عي�سى بن حميد بن حممد ال�شبلي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148170 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صيدليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الري�سي الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148172 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،خدمات طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صيدلية ال�سريعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148173 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحوم ومنتجات اللحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد وم�ؤيد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148174 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة الأقم�شة واملالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عفار ال�شمالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148175 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للفحم وخ�شب الوقود).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فنجاء لبيع منتجات الفحم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148176 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم هرمز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148177 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة،
خدمات مطاعم وا�شوكو ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البنف�سج للتموين والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148183 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واجهة التقدم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148185 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العابايات والأقم�شة واملالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ الرمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148186 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطاعم ومقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل �ضياء م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148188 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد عازلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليجي املمتاز للأجزاء املانعة للت�سرب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148189 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت العقارات� ،إدارة العقارات ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أ�سامة بن �سعيد �سامل ال�شنفري للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148190 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة للموا�شي والأغنام واجلمال والدواجن احلية ،وال ت�شمل املحالت التي
تقوم بعملية الذبح �أو �إعداد اللحوم ،البيع باجلملة للما�شية احلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�شائر الدار املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148191 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املحيط ال�شمايل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148198 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالـله بن را�شد بن حممد الربيكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148202 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة (بيع املواد الغذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زينلي و�شركائه للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148203 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،حلويات �سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدائن للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148204 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع زينة واك�س�سوارات املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البحر ال�صامت للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148206 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فحم وقود ،حطب الوقود ،وقود ،برتول ،غاز النفط ،وقود حمركات ،زيت �صناعي ،غاز
املولدات ،زيت حمركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للهند�سة وخدمات النفط والغاز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148207 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خط الأمل الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148209 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو،
خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة جرزيز الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148210 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صاميم للتطريز مناذج ،م�شابك ر�سم ،مواد مرطبة لوازم مكتبية ،فرا�شي للر�سامني،
يوميات م�ساعدة ،طبعات �أختام� ،أختام توثيق ،ختامات حتبري� ،شمع ختم� ،آالت ختم
للمكاتب ،دفاتر كتابة �أو ر�سم ،مناذج ا�ست�شفاف ،ورق ا�ست�شفاف ،قما�ش ا�ست�شفاف� ،أغطية
واقية للأ�صابع لوازم مكتبية ،حروف طباعة ،ورق كربون ،ورق لآالت الت�سجيل ،حروف
طباعة من الفوالذ� ،أقالم حرب فوالذية ،بكرات للأ�شرطة الال�صقة لوازم مكتبية� ،أختام
عناوين� ،آالت كتابة العناوين ،ورق� ،إعالنات كبرية ،لوحات �إعالنات من الورق �أو الورق
املقوى� ،آالت ل�صق الطوابع الربيدية ،م�شابك ت�ستخدم فـي املكاتب ،م�شابك لأقالم احلرب،
�صور� ،صور مطبوعة مطبوعات� ،أ�شرطة �سيجار� ،آالت بري �أقالم الر�صا�ص كهربائية
�أو غري كهربائية ،م�ساند كتب ،م�ساند لأيدي الر�سامني� ،أدوات للر�سم املائي ،جم�سمات
للمهند�سني املعماريني ،ملفات للوثائق قرطا�سية� ،ألواح �أردوازية للكتابة� ،أقالم ر�صا�ص
�أردوازية ،ورق ف�ضي ،طني للت�شكيل ،قوائم ريا�ضيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع طه احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148211 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إجنازات الدقم الواعدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148216 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدغي�شي والها�شمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148217 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم الوجبات ،املقاهي التي تقدم امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمح اخلليج الرائدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظ م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148220 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم حفالت ترفـيه( ,حفالت الأعرا�س و�أعياد امليالد والتجمعات العائلية) ،تنظيم
و�إدارة احلفالت املو�سيقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع نهاد العا�صمية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148221 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال،
ا�ستف�سارات عن الأعمال ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوابة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148223 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خزانات خ�شبية (منتجات خ�شبية متنوعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنمة اال�ستطالع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148224 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل ،تنظيف املداخن ،تنظيف النوافذ ،العناية بالفراء وتنظيفه
و�إ�صالحه ،تنظيف املالب�س ،تنظيف املركبات ،ت�أجري �آالت التنظيف ،تنظيف البالط
امل�ضلع ،التنظيف اجلاف ،تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ،تنظيف ال�شوارع ،خدمات
التدبري املنزيل ،خدمات التنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سفاري للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148225 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات تنظيم الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الآفاق املزدهرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148226 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لوا�صق لتثبيت ال�شعر امل�ستعار ،حجارة تنعيم ،زيت اللوز� ،صابون اللوز ،كهرمان عطر،
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل� ،أقنعة جتميلية،
م�سحوق طبا�شري نقي للتجميل ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش،
�أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل� ،أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات
تبخري عطور ،زيوت للعطور والروائح ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،صابون لإزالة
الروائح الكريهة ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،م�سكرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صاللة الرائدة للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148227 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفـري ت�سهيالت
�أرا�ضي خميمات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات النزل ،خدمات
�أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنفا�س املجد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املوالح اجلنوبية ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148872 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب الأبواب والنوافذ((ور�شة �أملونيوم وجنارة)(�صيانة الأبواب والنوافذ)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلنوب للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144276 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي قهوة� ،شاي ،فطائر حمالة بانكيك ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،فطائر� ،سندوي�شات ،فطائر حلم ،م�شروبات
�أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شاي ،باجلنب ال�سندوي�شات ،فطائر �أ�سا�سها دقيق� ،سندوي�شات الهوت خدمات
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوردة ال�شمالية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 45 :ر.ب� ،616 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140722 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم عبدالرحمن وو�سام للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم115216 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع قطع الغيار ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء ج�سر الطريف �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية امل�صنعة ،حمافظة جنوب الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم108487 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالهي و�ألعاب ت�سلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل للعالمات العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 147 :ر.ب� ،118 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/3/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم112008 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هزاع بن حممد بن هيكل البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �شنا�ص ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/8/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135869 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة للأحذية املن�سوجات والأقم�شة ب�أنواعها العطور وم�ستح�ضرات التجميل
و�صابون الزينة والبخور احلقائب وال�سل ــع اجللدي ــة وتوابع ال�سفر احللي اال�صطناعية
املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد جمعة علي الو�شاحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �شنا�ص ,حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144581 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،كعك ،حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حدائق الزعفران الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145082 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سواق هدايا الريال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147422 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثنائي العا�صمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147533 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (�سوبرماركت وبيع املواد الغذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القليعة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع العطاء� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147997 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عقارب ال�ساعات� ،ساعات كبرية ،بندول �ساعات كبرية و�ساعات� ،ساعات يد� ،أحزمة ل�ساعات
اليد ،وجوه ال�ساعات املدرجة �صناعة ال�ساعات الكبرية وال�ساعات عموما� ،آليات ال�ساعات،
كرونوغرافات م�ؤقت ــات م�سجل ــة� ,ساعــات ،علب لل�ساعات ،علب لإهداء ال�ساعات� ،ساعات
توقيت ،حلي �صغرية ل�سال�سل املفاتيح ،م�سابح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة رحلة امل�ستقبل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روي ،والية مطرح� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148021 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
و�ساطة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبراج دبي املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148024 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة لل�سلع ال�صيدالنية والطبية والأدوات والأجهزة اجلراحية و�أجهزة تقومي
الأع�ضاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأك�سري املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148097 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الربوز العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148228 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الزوراء الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية نزوى ،حمافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148230 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأثاث
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة التوليب املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148231 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العبيداين الدولية للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148232 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صفقة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148233 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مناء اخلليج املتكاملة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148234 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بقالة ،حمل جتاري مواد غذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع هناء العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148235 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت واملعدات املكتبية ومقاوالت البناء والت�شييد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع نربا�س جعالن املتكاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148237 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات كهربائية� ،سيارات يدوية� ،سيارات ذات حمرك� ،سيارات قيادة ذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفجر العاملية املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة ،والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148238 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�شحيم املركبات ،تلميع املركبات ،معاجلة املركبات مبواد م�ضادة
لل�صد�أ ،تنظيف املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار ال�سماء الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة ،والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148239 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،عر�ض ال�سلع (بيع املفرو�شات والأثاث).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :افتخاري الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148241 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ياقات مالب�س ،مالب�س كتانية� ،أحزمة مالب�س ،مالب�س ،قم�صان م�سرولة مالب�س ،مالب�س
جاهزة ،بنطلونات ق�صرية مالب�س ،جاكيتات مالب�س� ،أحذية ،مالب�س جلدية� ،أحذية ذات
�أربطة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مهد احل�ضارة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148242 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة حا�سوب� ،أجهزة ذاكرات حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة ،لوحات مفاتيح لأجهزة
احلا�سوب ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب
م�سجلة ،وحدات �أ�شرطة مغناطي�سية لأجهزة احلا�سوب� ،شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب،
ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خالد بن �سعيد ال�صباحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148243 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية ،ر�سم ت�صاميم وخمططات الإن�شاء ،ت�صميم الديكور الداخلي،
الهند�سة ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املعمار خلدمات الت�صميم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148254 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (البيع بالتجزئة ملعدات الفنادق واملطاعم املطابخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كرمة م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148259 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع وت�صليح الأجهزة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فتاة الظاهره للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :

-90-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148262 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أجهزة الهاتف النقال واحلا�سب الآيل وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علوم الإلكرتونيات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148264 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،خدمات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ما�سة الهرم الربونزية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148265 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ملتقى الأحباب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148266 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املنظومة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148270 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سعيدي والزيدي املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148272 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور (بيع العطور) ،بخور (بيع البخور) ،مكياج (بيع �أدوات التجميل)( ،بيع املالب�س
والعبايات اجلاهزة)( ،بيع الأحذية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أحمد بن �صالح املحروقي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148274 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مقهى كاميليا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي مطرح التجاري ،والية مطرح� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148278 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توت ،فواكه طازجة ،ليمون ،طازج ،لب النارجيل ،خ�ضراوات طازجة ،كو�سا طازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دانة اخلليج للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148279 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو �سلطان اليعربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148280 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الر�ستاق املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148282 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم ثالثي وثنائي الأبعاد للحدائق املنزلية و�أحوا�ض ال�سباحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بهالء الواعدة للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148283 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بالط للأر�ضيات ،غري معدين(�سرياميك لأر�ضيات املنازل واملباين) ،بالط للجدران ،غري
معدين(�سرياميك جدار للحمامات و املطابخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ج�سر الأماين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148285 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :براح العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148286 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س ،تنظيف املالب�س ،الغ�سيل ،التنظيف اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مندو�س الأن�صب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148287 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع منتجات التخييم ولوازمه وت�أجري عربات التخييم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كارافان للتخييم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148288 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكاتب الت�صدير واال�سترياد،مكتب �إداري ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأدوات
الكهربائية ومتديداتها� ،شحن وتفريغ ال�سلع ،خدمات جمع املواد القابلة للتدوير ،البيع
باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها ،البيع بالتجزئة للمخلفات البال�ستيكية والورقية
واملعدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلريية ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148289 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أحمد بن عبداللـه �أحمد العمري للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148291 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ح�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج البحر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148292 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز مطلع ال�شم�س للت�سوق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148293 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق جتاري (هايربماركت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو خمي�س اخلاطري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148295 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم الوجبات ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم ال�شراب ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موارد الطريف احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148296 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املها للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148297 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق لال�ستثمار العاملي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148299 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج وتعبئة مياه ال�شرب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو يو�سف للم�شاريع الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148313 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات الفنادق ال�صغيــرة املوتي ــالت ،ت أ�ج ــري �أجهـ ــزة الطبخ،
خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني
الكيك (الكاتو) ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط الأنامل الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148316 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الليث للم�شاريع املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148317 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أرز ،با�ستا ،دقيق للطعام� ،سكر ،حلويات �سكرية� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،نعناع للحلويات،
قطع حلوى حلويات� ،أ�صابع �سو�س حلويات ،كرات جوز الهند (نوع من احللويات) ،ملح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �ضواحي املدن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148318 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل (�صالون).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإختيار امللكي للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148322 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سرمدية العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148323 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدر�سة ال�صفوان لتعليم القر�آن الكرمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148324 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�صراء بنت عبداللـه ال�صباحية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148329 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحيط املتميز لالعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148336 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للخدمات اللوج�ستية املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع �صناعية الر�سيل� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148337 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات
مطاعم معكرونة �أو دون و�سوبا ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو غامن ال�ساعدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148340 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات النزل ،خدمات �أماكن اقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات
املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،ت�أجري اخليم ،نحت على الأغذية،
خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،خدمات
�صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صدى التكنولوجيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148341 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللم�سات الناعمة الدولية للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148342 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة الزيوت الطبيعية والعطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بانوراما للأعمال والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148345 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فهد بن علي احلامدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148346 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ترف الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148347 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للف�ضيات والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عادل بن �أحمد بن حممد بن �سيف الرحبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

-110-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148348 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع (�أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،أحذية ذات �أربطة� ،سراويل حتتية� ،سرتات،
جوارب ق�صرية� ،أربطة للجوارب ،قم�صان ،قم�صان ق�صرية  -الأكمام ،مالب�س ،قبعات،
بنطلونات ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما ظفار الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148351 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�صلحة الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148353 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة عبدالرحمن بن م�سلم بن حم�سن باحلاف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148355 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري منا�صب للبيع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرجل ال�شرقي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148356 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة ميكانيك املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن م�سعود العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148357 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س (غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار الغ�سيل اجلاف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خواطر للم�شاريع التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148360 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القار واملواد الإ�سفلتية لأغرا�ض العزل فـي البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اململكة للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148361 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفرقد للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148363 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت العقارات ،والوكاالت التجارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفرقد للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148364 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو�شهد الهدابي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148365 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�ص وت�صفـيف ال�شعر للأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نرج�س للأعمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148366 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مبيدات ح�شرية و�أ�سمدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدبلوما�سي للخدمات الزراعية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :

-116-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148369 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ضخات هواء لوازم للمركبات (اللديرتات لل�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سريك للخدمات عمان املحدودة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148370 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شرف للعقارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148371 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع حميد العمريي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148372 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنمة التنوير العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148373 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع التذكار والتحف بيع الهدايا والتحف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االختيار الأول للتجارة والرتويج التجاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148374 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمانة للت�سويق الإلكرتوين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148375 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�شحيم املركبات (تبديل زيوت املركبات ،حمطات غ�سيل وت�شحيم املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع البا�شق الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148376 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللم�سة الهند�سية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148377 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البكري املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148378 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تثمني العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ظفار احلديثة للخدمات اللوج�ستية وامل�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148382 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثقة املمتازة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1605 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148385 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بي ــع حبـ ــال ،بي ــع مظ ــالت مــن الن�سيج ،بيع �أكيا�س �أغلف ــة و�أجربــة ,من الن�سيج للتعبئة،
بيع حبال للحزم ،بيع مظالت من مواد تركيبية ،بيع م�ستلزمات الرحالت والتخييم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق �شباك للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148388 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات الريا�ضة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأحالم ال�صغرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148389 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب الأبواب والنوافذ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـي�ض الرفاه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148390 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س(خياطة املالب�س الن�سائية) ،تف�صيل املالب�س (تف�صيل وتطريز مالب�س
ن�سائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو �ألهم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148393 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فوالذ غري م�شكل �أو م�شكل جزئيا ،م�شابك معدنية ل�سيور الآالت� ،صنابري معدنية� ،أملنيوم،
�ألواح تثبيت ،نوافـري معدنية� ،صواري معدنية� ،أعمدة معدنية� ،أربطة معدنية حلزم
الأمتعة ،معادن مقاومة لالحتكاك ،واقيات معدنية للأ�شجار� ،صناديق نقد معدنية �أو غري
معدنية ،مواد ت�سليح معدنية للخر�سانة ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة خزائن
معدنية �أو غري معدنية� ،ألواح درعية معدنية ،م�سامري ملولبة معدنية� ،ألواح حديدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كريايل الهند�سية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148394 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت ( التجارة الإلكرتونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :باعمر للت�سوق والتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148396 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدر�سة الهندية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دار�سيت ،والية مطرح� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148397 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدر�سة الهندية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دار�سيت ،والية مطرح� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148398 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلزر الثالث للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148400 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق التكنولوجيا احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148407 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات املواليد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأجنحة ال�صغرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148409 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات
مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أو دون و�سوبا ،تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تبويب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148410 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (اال�سترياد والت�صدير) ،خدمات عر�ض عامة (�صيانة
عامه كل ما تدخل فـي الأمور الفنية وال�صناعية) ،خدمات التجزئة للأعمال الفنية التي
تقدمها املعار�ض الفنية (كل ما يخت�ص باالعمال الفنية لل�شركات وغريها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلربة للم�شاريع الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148411 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع الأواين املنزلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة الوادي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148412 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،ت�أجري غرف
االجتماعات ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أو دون و�سوبا ،تزيني
الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،خدمات
الطهاة ال�شخ�صية (�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي
ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق اخلو�ض للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148413 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطبعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دبيك املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148414 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �شمر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148415 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية،
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املتفوقني للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148417 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي خدمات الأطعمة وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نا�صر بن �سعيد بن عبدالـله الريامي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148420 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون
و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية (�إعداد �أطباق
ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كنوز الربكة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148423 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خلفان الرواحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148424 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (ملحمة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البجعة املت�ألقة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149142 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صوير الفوتوغرافـي ،الت�صوير بامليكروفـيلم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مي�ساء للفنون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148039 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صاب ــون طبــي(ال�ش ــاي للغاي ــات الطبي ــة ،مكم ــالت غذائيــة للب�شــر ،مكمالت االيورفيدا
ال�صحية ،م�ستخل�صات ع�شبية للغايات الطبية� ،شامبو طبي� ،صابون طبي ،غ�سوالت (لو�شن )
طبية ومنظفات �أ�سنان طبية لال�ستخدام الب�شري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148041 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم(اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر،
البي�ض ،احلليب ومنتجات احلليب ،زيوت و دهون للطعام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148042 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي(النب وال�شاي والكاكاو والنب اال�صطناعي ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة القابلة
للأكل ،ال�سكر ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل،
اخلل ،ال�صل�صات ( التوابل) ،البهارات ،الثلج ( املاء املجمد ) ،املنقوعات وامل�ستخل�صات
الع�شبية (بخالف املعدة لال�ستخدام الطبي)� ،شاي بخالف املعد لال�ستخدام الطبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148044 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زهور طبيعية(املنتجات الزراعية ومنتجات الأحياء املائية ومنتجات الب�ستنة والغابات اخلام
وغري املعاجلة ،احلبوب ( الغالل) والبذور اخلام وغري املعاجلة ،الفواكه واخل�ضراوات
الطازجة والأع�شاب الطازجة ،النباتات والزهور الطبيعية ،الب�صيالت وال�شتول والبذور
للزراعة ،احليوانات احلية ،مواد غذائية وم�شروبات للحيوانات ،ال�شعري املنبت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
-135-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148046 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون طبي(ال�شاي للغايات الطبية ،مكمالت غذائية للب�شر ،مكمالت االيورفيدا
ال�صحية ،م�ستخل�صات ع�شبية للغايات الطبية� ،شامبو طبي� ،صابون طبي ،غ�سوالت ( لو�شن)
طبية ومنظفات �أ�سنان طبية لال�ستخدام الب�شري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148048 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم(اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر،
البي�ض ،احلليب ومنتجات احلليب ,زيوت و دهون للطعام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148049 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي(النب وال�شاي والكاكاو والنب اال�صطناعي ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة القابلة
للأكل ،ال�سكر ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل،
اخلل ،ال�صل�صات ( التوابل) ،البهارات ،الثلج ( املاء املجمد ) ،املنقوعات وامل�ستخل�صات
الع�شبية (بخالف املعدة لال�ستخدام الطبي)� ،شاي بخالف املعد لال�ستخدام الطبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148051 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زهور طبيعية(املنتجات الزراعية ومنتجات الأحياء املائية ومنتجات الب�ستنة والغابات اخلام
وغري املعاجلة ،احلبوب ( الغالل) والبذور اخلام وغري املعاجلة ،الفواكه واخل�ضراوات
الطازجة والأع�شاب الطازجة ،النباتات والزهور الطبيعية ،الب�صيالت وال�شتول والبذور
للزراعة ،احليوانات احلية ،مواد غذائية وم�شروبات للحيوانات ،ال�شعري املنبت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148052 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون طبي (ال�شاي للغايات الطبية ،مكمالت غذائية للب�شر ،مكمالت االيورفيدا
ال�صحية ،م�ستخل�صات ع�شبية للغايات الطبية� ،شامبو طبي� ،صابون طبي ،غ�سوالت (لو�شن)
طبية ومنظفات �أ�سنان طبية لال�ستخدام الب�شري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148054 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم(اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر،
البي�ض ،احلليب ومنتجات احلليب ،زيوت و دهون للطعام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148055 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي(النب وال�شاي والكاكاو والنب اال�صطناعي ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة القابلة
للأكل ،ال�سكر ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل،
اخلل ،ال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج (املاء املجمد) ،املنقوعات وامل�ستخل�صات
الع�شبية (بخالف املعدة لال�ستخدام الطبي)� ،شاي بخالف املعد لال�ستخدام الطبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148056 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زهور طبيعية(املنتجات الزراعية ومنتجات الأحياء املائية ومنتجات الب�ستنة والغابات اخلام
وغري املعاجلة ،احلبوب (الغالل) والبذور اخلام وغري املعاجلة ،الفواكه واخل�ضراوات
الطازجة والأع�شاب الطازجة ،النباتات والزهور الطبيعية ،الب�صيالت وال�شتول والبذور
للزراعة ،احليوانات احلية ،مواد غذائية وم�شروبات للحيوانات ،ال�شعري املنبت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أورجانيك �إنديا برايفيت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت  ،2جي �إف ،ام � 6 -أوبال بالزا ،دي�سرتيكت �سنرت جا�سوال،
نيودلهي  ،110025 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148138 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أفران (�أفران� ،أجهزة للطهي والتربيد والتجفيف والتهوية والإنارة والتدفئة وتوليد
البخار).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التوزيع والتخزين �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بريوت  -كورني�ش املزرعة  -ال�شارع العام ،بناية احلمراء ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب121:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148139 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة جتفيف(�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف
والتهوية وتوريد املياه وللأغرا�ض ال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التوزيع والتخزين �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بريوت  -كورني�ش املزرعة  -ال�شارع العام ،بناية احلمراء ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب121:

-140-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148143 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات حا�سوب م�سجلة�(,أجهزة ا�ستقبال �سمعية وب�صرية� ،أجهزة بينية �صوتية� ،أجهزة
تعليم �سمعية ب�صرية ،حقائب معدة لأجهزة احلا�سوب املحمولة� ،شواحن البطاريات،
كابالت ،كهربائية ،كامريات (للت�صوير الفوتوغرافـي) ،رقائق (دارات متكاملة) ،كبالت
متحدة املحور� ،أجهزة ذاكرة احلا�سوب ،برامج احلا�سوب امل�سجلة ،لوحات مفاتيح احلا�سوب،
برامج ت�شغيل احلا�سوب ،م�سجلة� ،أجهزة طرفية للحا�سوب ،برجميات احلا�سوب امل�سجلة،
برامج احلا�سوب ،القابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،القابلة للتنزيل� ،أجزاء
احلا�سوب ،من�صات برجميات احلا�سوب ،امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل ،برجميات حافظ
�شا�شة احلا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة للتنزيل ،و�صالت للخطوط الكهربائية� ،أجهزة معاجلة
البيانات ،مواد امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي (�أ�سالك وكبالت� ،)،أقالم �إلكرتونية
وحدات عر�ض ب�صري�(,أقالم �إلكرتونية (وحدات عر�ض مرئية) ،ال�سبورات التفاعلية
الإلكرتونية� ،شا�شات رقمية �إلكرتونية� ،أبواق للمكربات ال�صوتية ،دارات متكاملة ،طرفيات
�شا�شة تفاعلية تعمل باللم�س� ،أجهزة ات�صال داخلي� ،أجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب،
ميكروفونات� ،شا�شات عر�ض (�أجهزة احلا�سوب)� ،شا�شات مراقبة(برامج احلا�سوب) ،ف�أرة
(طرفيات احلا�سوب) ،لبادات الف�أرة ،م�شغالت الو�سائط املحمولة� ،أجهزة عر�ض� ،أغ�شية
واقية معدة ل�شا�شات احلا�سوب� ،أغ�شية واقية معدة للهواتف الذكية ،قارئات (معدات
معاجلة البيانات)� ،أجربة (حقائب) لأجهزة احلا�سوب املحمولة� ،أجهزة �إر�سال ال�صوت،
منا�صب (م�ساند) مهي�أة لأجهزة احلا�سوب املحمولة� ،أجهزة حا�سوب مكتبية �صغرية ( ب�سيطة)،
�شا�شات الفيديو� ،أ�سالك كهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كايجيت تيكنولوجي انرتنا�شيونال كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايوانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�8 :إف ،رقم  ،109زهوجنت�شينج �آر دي ،توت�شينج دي�سرتيكت ،نيو تايبيه
�سيتي ،تايوان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148145 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن(الإعالن ,الدعاية ،الدعاية والإعالن عن طريق الطلب بالربيد� ،إنتاج �أفالم
دعائية ،عمل ملف تعريف امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية ،عر�ض ال�سلع ،تطوير
مفاهيم الدعاية والإعالن ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،توزيع العينات ،خدمات العرو�ض
لأغرا�ض الدعاية والإعالن ،درا�سات ال�سوق ،خدمات جتميع وحتليل معلومات ال�سوق،
�أبحاث الت�سويق ،ت�سويق ،الت�سويق فـي �إطار ن�شر الربجميات ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية
والإعالن �أو ترويج املبيعات ،الدعاية والإعالن على �شبكة احلا�سوب ،تنظيم املعار�ض
لأغرا�ض جتارية �أو دعائية ،تنظيم املعار�ض التجارية ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،الدعاية
والإعالن بالدفع عند النقر ،عر�ض ال�سلع على و�سائل ات�صاالت لغايات البيع بالتجزئة)،
العالقات العامة(عالقات عامة ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية ،الدعاية والإعالن بالراديو،
ت�سجيل املرا�سالت والبيانات املكتوبة ،حت�سني حمرك البحث لرتويج املبيعات ,حت�سني
كفاءة حمرك البحث لرتويج املبيعات ،خدمات عر�ض عامة ،تنظيم املعلومات فـي قواعد
بيانات احلا�سوب ،الت�سويق امل�ستهدف ،خدمات الت�سويق عن بعد� ،إنتاج برامج الت�سوق عن
بعد� ,إنتاج برامج الت�سوق عن بعد ،الإعالن التلفزيوين ،حتديث املواد الإعالنية ،تقدمي
تعليقات امل�ستخدمني لأغرا�ض جتارية �أو دعائية ،توفري ت�صنيفات امل�ستخدم لأغرا�ض
جتارية �أو دعائية ,تقدمي تقييمات امل�ستخدم لأغرا�ض جتارية �أو �إعالنية ،حت�سني حركة
املرور للموقع ال�شبكي ,حت�سني حركة املرور ملوقع الويب ،فهر�سة ال�شبكة لأغرا�ض جتارية
�أو �إعالنية ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كايجيت تيكنولوجي انرتنا�شيونال كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايوانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�8 :إف ،رقم  ،109زهوجنت�شينج �آر دي ،توت�شينج دي�سرتيكت ،نيو تايبيه
�سيتي ،تايوان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147591 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قا�صر للغ�سيل والكي ،كرميات للأحذية ،م�ستح�ضرات �صقل� ،شمع للأحذية ،م�ستح�ضرات
تلميع ملمعات� ،شمع احلذائني� ،شمع �صقل ،مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات ،مزيالت
البقع ،كرميات �صقل� ،شمع للجلد املدبوغ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جي اف ام جي ام بي ات�ش تريدمارك�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ان دير �آت�ش � ،82402 ،3سيزهاوبت� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147592 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمافظ نقود ،حقائب مدر�سية� ،صناديق ثياب �سفرية ،جلود تقليد� ،أكيا�س جلدية فارغة
للأدوات ،حقائب ظهر ،حمافظ جيب� ،أكيا�س ت�سوق ،حقائب يد ،حقائب �سفرية ،حقائب
�أكيا�س و�أجربة جلدية للتعبئة ،حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق والأوراق� ،صناديق ال�سفر
م�صنوعات جلدية ،حقائب �صغرية �سفرية ،حمافظ جلدية �أو من �ألواح جلدية� ،صناديق
ثياب حقائب �سفرية� ،أحزمة كتف جلدية ،حافظات مفاتيح م�صنوعات جلدية ،حقائب
للريا�ضة� ،أكيا�س ،حمافظ بطاقات االئتمان حمافظ نقود ،حامالت بطاقات العمل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جي اف ام جي ام بي ات�ش تريدمارك�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ان دير �آت�ش � ،82402 ،3سيزهاوبت� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147593 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أو�شحة لتغطية الر�أ�س ،جوارب طويلة ،لبا�س القدم ،قبعات �أغطية للر�أ�س� ،أحذية ذات �ساق
طويلة� ،أحذية ن�صفية ،ياقات مالب�س ،مالب�س كتانية� ،أحزمة مالب�س� ،سرتات ،جوارب
ق�صرية ،نعال داخلية �ضبانات ،قم�صان ،مالب�س ،قبعات ،قطع حديدية للأحذية� ،أثواب
�ضيقة� ،أغطية للأذنني مالب�س ،فرعات لبا�س القدم ،بنطلونات ،مالب�س خارجية ،قفافيز
مالب�س� ،أو�شحة ،تنانري� ،أخفاف� ،سراويل داخلية� ،سيور للأحذية ،نعال للبا�س القدم،
�أحذية� ،أحذية للريا�ضة� ،أربطة ر�أ�س مالب�س ،مالب�س من جلد مقلد ،مالب�س جلدية،
قم�صان ن�صف كم تي � -شريت� ،صنادل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جي اف ام جي ام بي ات�ش تريدمارك�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ان دير �آت�ش � ،82402 ،3سيزهاوبت� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147594 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شابك �أحذية ،حلي للقبعات لي�ست من معادن نفي�سة� ،أزرار ،كالبات �أحذية� ،أربطة
للأحذية ،زرك�شات للأحذية ،عراوي �أحذية� ،سحابات ،عراوي للمالب�س� ،أ�شرطة للخياطة،
�أبازمي �أحذية� ،أبازمي اك�س�سوارات مالب�س� ،شارات �أزرار للزينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جي اف ام جي ام بي ات�ش تريدمارك�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ان دير �آت�ش � ،82402 ،3سيزهاوبت� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147596 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم� ،أخفاف ا�ستحمام� ،أحذية ذات �ساق طويلة ،مالب�س� ،أخفاف� ،أحذية لل�شاطئ،
�صنادل� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريندين ا�س� .إيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :برازيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أفينيـ ــو بامينتيـ ــل غوميـ ــز ،214باي ــرو ،اك�سبكتاتيفـ ــا62040-050،
�سوبرال� ،سي �أي ،الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147724 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ن�شر
مواد الدعاية والإعالن� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،عر�ض
ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،توزيع العينات ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،دعاية و�إعالن،
�أبحاث الأعمال ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال� ،أبحاث الت�سويق ،ا�ست�شارات الأعمال
املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،ترويج املبيعات للآخرين ،الدعاية والإعالن
بالطلب الربيدي� ،إدارة �أعمال الفنادق ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب،
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات
البيع بالتجزئة ،ت�سويق ،توفري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت ،جتميع
فهار�س املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاجنري -ال انرتنا�شيونال هوتيل ماجنمينت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تريدنت ت�شامربز� ،ص.ب ،146 :رود تاون ،تورتوال ,جزر
العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147725 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة ،خدمات
مكاتب ت�أمني �إقامة الفنادق والنزل ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات
الكافترييات ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي خميمات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة
الكانتينات ،ت�أجري �أماكن الأقامة امل�ؤقتة ،خدمات النزل ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح،
خدمات الفنادق ،خدمات دور احل�ضانة النهارية ،خدمات املطاعم ،احلجز فـي الفنادق،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات
احلانات البارات ،خدمات خميمات العطالت �أماكن �إقامة ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة،
خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين
الزجاجية ،ت�أجري غرف االجتماعات ،ت�أجري �أجهزة الطبخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاجنري -ال انرتنا�شيونال هوتيل ماجنمينت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تريدنت ت�شامربز� ،ص.ب ،146 :رود تاون ،تورتوال,
جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
			
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147731 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت� ،شوكوالتة ،حلويات ،بوظة� ،سكاكر للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأوىل ،خلف �شارع الوحدة ،ملك الأنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-146-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147737 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زبدة ،كرمية الزبدة ،مرق ،فواكه حمفوظة ،رقائق بطاطا مقلية ،مربيات ،فواكه جممدة،
زيوت للطعام ،ق�شدة منتجات �ألبان ،جبنة ،متور ،حليب ،حلوم ،هالم حلوم ،لنب رائب،
خال�صات حلوم ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها ،منتجات احلليب� ،سمن
نباتي ،بي�ض ،زيت زيتون للطعام ،خملالت ،زيت دوار ال�شم�س للطعام ،حلوم دواجن غري
حية ،حلوم حمفوظة ،ق�شدة خمفوقة ،مركز طماطم ،حليب جمفف ،حليب اللوز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الناتور هولدينغ بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الن فان و�سرتويجن  4003 ،6اي زد ،تيل ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147862 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،ملمع �أظافر ،م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات
جتمي ــل للرم ــو�ش� ،أطق ــم جتمـيـ ــل� ،أق ــالم جتميلي ــة ،كريـمات جتميليــة ،م�ستح�ضرات
�إزالة املكياج ،م�ستح�ضرات �إزالة الألوان ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات التجميل،
غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل
للعناية بالب�شرة ،قطع من �صابون الزينة� ،صابون م�ضاد للعرق ،م�ستح�ضرات للإ�سمرار
م�ستح�ضرات جتميل ،م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل ،م�ستح�ضرات
الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،م�ستح�ضرات الكوالجني
لغايات جتميلية ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،غ�سول العني لي�س
لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا ،نيوبرون�سويك ،نيوجري�سي ،08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147863 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�ساطر� ،أجهزة ومعدات جراحية� ،أجهزة طب الأ�سنان� ،أجهزة و�أدوات طبية� ،أجهزة ومعدات
بيطرية� ،أ�سالك دليلية طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تريومو كابو�شيكي كاي�شا (تريومو كوربوري�شن)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان -2 ،1-44 :ت�شومي ،هاتاجايا� ،شيبويا كو ،طوكيو ،0072 - 151 ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91192 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زبدة الفول ال�سوداين ،الزيوت النباتية والدهون النباتية ال�صاحلة للأكل بجميع �أنواعها
ومنها زيت ال�سم�سم ،مربيات بجميع �أنواعها� ،سمن نباتي بجميع �أنواعه ،مك�سرات بجميع
�أنواعها ،طحينية (عجينة بذور ال�سم�سم) ،التمور ،رقائق الفواكه ،فواكه مطبوخة بال�سكر
والزبيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة م�صانع الك�سيح للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 150 :ر.ب ،13110 :الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2014/11/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 91197 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
يان�سون ،قهوة �صناعية ،م�سحوق اخلبيز� ،صودا اخلبيز ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة،
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،منكهات للم�شروبات (بخالف الزيوت
العطرية) ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،كيك ،حلوى ،كراميل ،برغر جبنة� ،شوكوالتة،
م�شروبات �شوكوالتة مع احلليب ،قرفة (بهار) ،كب�ش قرنفل (بهار) ،كاكاو ،قهوة ،م�شروبات
قهوة مع حليب ،قهوة غري حمم�صة ،توابل ،حلويات ،كعك حملى ،ملح ،كري (بهار) ،ك�سرتد،
لنب جممد (حلويات مثلجة) ،جلي فواكه (حلويات) ،زجنبيل (بهار) ،دب�س ال�سكر ،حالوة
طحينية ،ع�سل نحل ،منقوعات غري طبية ،خمرية� ،سو�س (حلويات) ،مو�سية �شوكوالتة،
مو�سية حلوى الفاكهة ،جوزة الطيب ،فطائر حمالة (بانكيك) ،حلويات بالنعناع ،ب�سكويت
بالزبدة ،بتي فور (كعك)� ،أرز ،زعفران (توابل)� ،ساغو� ،سندوي�شات ،توابل� ،شراب (مثلجات)
بهارات ،ن�شا الطعام� ،سكر ،حلويات ال�سكر� ،سو�شي ،حمليات طبيعية ،حلويات �سكرية،
حلويات بالنعنع ،تبولة� ،شاي� ،شاي مثلج ،كركم للطعام ،خل ،كعكة الوفل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة م�صانع الك�سيح للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 150 :ر.ب ،13110 :الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2014/11/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 107253 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل واملاكياج� ،أ�سا�س م�سحوق املاكياج للج�سم� ،أحمر اخلدود (غري
الطبي) بودرة الوجه (غري الطبي) كرمي للوجه ،قلم التمييز ،بودرة الوجه ،كرميات
الوجه ،التح�ضريات للعناية بالب�شرة للج�سم (غري طبية) زيوت اجل�سم ،التح�ضريات
لتطهري الوجه ،املواد الرغوية لتطهري �أم�صال الوجه واجل�سم ،م�ساحيق اجللد الليلة
والكرميات واملكياج ،مزيالت كرميات الب�شرة ،ب�شرة اجللد واملطهرات ومرطبات اجللد،
�أقنعة اجلمال ،تطهري الأقنعة ،منتجات العناية بالأظافر ،كرمي طالء الأظافر ،طالء
الأظافر ،مزيل الأظافر ،ملاع العني ،ملعان العني (غري طبية)� ،أقالم املا�سكارا للعني ،ظالل
العيون ،رمو�ش لون العني ،لون �سدادة بطانة العني� ،أقالم الر�صا�ص حلاجب العني ،اللماع
ال�ستخدامها بو�صفها �أحمر ال�شفاه التجميلي� ،أقالم اخلطوط لل�شفة ،ملعان ال�شفاه ،كرمي
ال�شفاه ،ورني�ش وبل�سم ال�شفاه ،مرهم ال�شفاه (غري الطبي) جل اخلد لومي�ض الغبار،
جمموع م�ستح�ضرات التجميل� ،شامبو منعم لل�شعر� ،أمالح الفقاعات حلمام اال�ستحمام،
روائح ملاء املراحي�ض ،م�ستح�ضرات بخاخ اجل�سم ،م�ستح�ضرات اجل�سم التي حتتوي على
واحد �أو �أكرث من ما �سبق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سجوفيك ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� 161 :سري وليام بال�س ,بيتري بورت �سرتيت ,ت�شانال �آيالند
جي واي  4 1اي زد ,جيورن�سي ,نيفي�س ايالند ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/1/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب131 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 113002 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن وعالقات عامة ،تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجاريةلغايات جتارية �أو
�إعالنية ،ت�صميم الدعايات ،توفري �سوق �إلكرتوين للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات،
مهام الوظائف املكتبية ،خدمات ال�سكرتارية ،تنظيم اال�شرتاك فـي ال�صحف للآخرين،
جتميع البيانات الإح�صائية ،ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية ،تنظيم املعلومات فـي قواعد
بيانات الكمبيوتر ،الرد على الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين �،إدارة �أعمال ،ا�ست�شارات
�إدارة الأعمال ،حما�سبة ،اخلدمات اال�ست�شارية التجارية ،توظيف ،وتعيني املوظفني،
ووكاالت التوظيف ،ووكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات التوظيف امل�ؤقت للموظفني،
البيع باملزاد العلني ،العمل مل�صلحةالغري ،على جمع وحت�ضري جمموعة متنوعة من
ال�سلع الآنفة ذكرها ،وبالتحديد ،ال�شوك و املعالق وال�سكاكني والقاطعات غري الكهربائية،
القطاعة ،ق�شارة ال�ستخدام املطبخ ،مبا فـي ذلك ال�سلع التي �صنعت من املعادن الثمينة،
والأ�سلحة اجلانبية كامل�سد�سات وال�شفرات (الأ�سلحة) ،الأدوات والأجهزة امل�ضمنة فـي
هذه الفئة لال�ستخدام ال�شخ�صي للعناية باجلمال :الأدوات �أو الأجهزة املدرجة فـي هذه
الفئة للحالقة� ،إزالة ال�شعر ،مانيكري وباديكري ،والأدوات الكهربائية التي ت�ستعمل باليد
ال�ستقامة و جتعيد ال�شعر ،مق�صات� ،أدوات يدوية (غري كهربائية) مت�ضمنة فـي هذه الفئة
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لإ�صالح الآالت ،والأجهزة و ال�سيارات واال�ستخدام فـي البناء والزراعة والب�ستنة والغابات
على �أن ال تكون هذه الأجهزة �آالت ت�شغيل ،مكويات كهربائية �أو غري كهربائية� ،أو على
البخار ،مقاب�ض للأدوات اليدوية التي تعمل باليد ،مفرو�شات ،م�صنوعة من جميع �أنواع
املواد الأولية ،الفر�ش ،و�سادات ،والفر�ش الهوائية التي لي�ست لأغرا�ض طبية ،و�أ�سرة املياه،
املرايا ،خاليا النحل ،الع�سل اال�صطناعي و�أجزاء من اخل�شب لأقرا�ص الع�سل ،الكرا�سي
للأطفال الر�ضع ،رو�ضة �صغرية للأطفال الر�ضع ،مهد ،م�شايات الر�ضع ،لوحات للعر�ض،
�إطارات لل�صور واللوحات ،لوحات التعريف ،بطاقات التعريف ،ولوحات الأ�سماء امل�صنوعة
من اخل�شب �أو املواد اال�صطناعية ،حاويات للتغليف من اخل�شب �أو البال�ستيك ،براميل
لال�ستخدام فـي النقل �أو التخزين ،الرباميل ،براميل تخزين ،خزانات� ،صناديق ،حاويات
تخزين ،حاويات نقل،خزائن �صغرية ،من�صات التحميل و �إجناز مهمات للب�ضائع املذكورة،
من اخل�شب �أو البال�ستيك ،وال�سلع الأجهزة ال�صغرية من اخل�شب �أو املواد اال�صطناعية
املدرجة فـي هذه الفئة ،والأثاث والتجهيزات ،من اخل�شب �أو اال�صطناع واملواد ،و�آليات فتح
و�إغالق من اخل�شب �أو املواد اال�صطناعية� ،أغرا�ض الزينة وال�سلع الزخرفية من اخل�شب
والفلني والق�صب والق�صب واخليوط والقرن والعظم والعاج ،ع�صيدة� ،صدف ،العنرب،
�أم الل�ؤل�ؤ ،مري�شوم� ،شمع الع�سل ،البال�ستيك �أو متاثيل اجلف�صني و بالتحديد التماثيل
ال�صغرية ،تزينات للجدران ،املنحوتات ،اجلوائز�.سالل� ،سالل ال�صيد� ،سلع الكالب،
�صناديق التع�شي�ش والأ�سرة للحيوانات الأليفة ،وال�سالمل املحمولة و�سالمل ال�صعود
املحمولة من اخل�شب �أو املواد اال�صطناعية ،ال�ستائرمن البامبو ،ال�ستائر االداخلية
البال�سيكية ،ال�ستائر املحمولة ،خوامت لتعليق ال�ستائر ،عالقات ال�ستائر ،ق�ضبان ال�ستار،
دواليب التعليق غري املعدنية� ،أدوات تنظيف غري كهربائية تعمل باليد والتجهيزات ،فر�ش
غري فر�ش الطالء ،رقائق فوالذية للتنظيف� ،إ�سفنج للتنظيف� ،سيف للتنظيف� ،أقم�شة من
القما�ش للتنظيف ،قفازات لغ�سل ال�صحون� ،آالت تلميع غري كهربائية للأغرا�ض املنزلية،
مكان�س لل�سجاد ،املما�سح ،فر�شايات الأ�سنان الكهربائية وغري الكهربائية ،خيوط تنظيف
الأ�سنان ،فر�شايات احلالقة ،فر�شايات ال�شعر ،الأم�شاط� ،أدوات املنزلية غري الكهربائية
و�أدوات املطبخ املدرجة فـي هذه الفئة( ،بخالف ال�شوك ،ال�سكاكني واملالعق) ،اخلدمات
(�أطباق) ،الأواين واملقايل ،فتاحات القناين� ،أواين الزهور ،ق�ش ال�شرب� ،أواين الطبخ غري
الكهربائية �،ألواح الكي والأغطية على �شكلها ،و بالتايل رفوف التجفيف لغ�سل املالب�س،
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�شماعات جتفيف ،احلظائر الداخليةاملالب�س� ،أقفا�ص للحيوانات الأليفة ،حو�ض ال�سمك
املنزيل و �سلع الرتبية احليوانية الداخلية و زراعة� ،أفخاخ الف�أر،م�صايد احل�شرات ،الأجهزة
الكهربائية جلذب وقتل الذباب واحل�شرات ،م�صايد الذباب وقاتلة الذباب امل�صنوعة من
البال�ستيك ،حارقةعطور ،مرذاذ العطور ،الكهربائية �أو غري الكهربائية املاكياج �إزالة
الأجهزة ،م�سحوق نفث� ،أغطية املرحا�ض ،فوهات للر�ش خرطوم ،الفوهات لعلب ال�سقي،
الأجهزة ال�سقي ،علب معدنية لل�سقاية ،الزجاج غري امل�صنوع �أو �شبه امل�صنوع ،با�ستثناء
زجاج املباين والف�سيف�ساء الزجاجية والزجاج املق�سى للزينة ،با�ستثناء البناء وال�صوف
الزجاجي بخالف العزل �أو ا�ستخدام املن�سوجات ،الأقم�شة الن�سيجية املن�سوجة �أو غري
املن�سوجة ،منتجات املن�سوجات لال�ستخدام املنزيل ،غري املدرجة فـي فئات �أخرى :ال�ستائر،
�أغطية ال�سرير ،ورقة (املن�سوجات) ،و�سادات ،والبطانيات ،حلاف ،واملنا�شف ،الإعالم،
�شعارات ،ت�سميات الن�سيج ،بطانيات التقميط� ،أكيا�س النوم للتخييم ،ال�سجاد ،ال�سجاد،
احل�صري� ،سجاد ال�صالة ،لينوليم ،الع�شب اال�صطناعي ،لينوليم لتغطية الأر�ضيات،
ح�صرية للألعاب الريا�ضية ،وورق احلائط ،وتعاليق للجدار لي�ست من الن�سيج ،مما يتيح
للعمالء لعر�ض مريح و�شراء تلك ال�سلع ،وميكن توفري هذه اخلدمات من قبل متاجر
البيع باملفرق ،ومنافذ البيع باجلملة ،عن طريق و�سائل الإعالم الإلكرتونية �أو من خالل
كتالوجات النظام الإلكرتوين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديها ماغاز ا�سيليك ايف تيك�ستيلي اور ونلريي �سانايي فـي تيكاريت
انونيم �سريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غولبارهار ماه  .افني ديلليجيل ا�س كاي� .سيليك اي�س مريكيزي بي /
بلوك نو  9:جي ،كات مي�سيدياكوي �سي�سلي ا�سطنبول ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2017/9/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147657 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جيـ ــوب املالبـ ــ�س (مالبـ�س ،املالب�س الداخلية ،القبعات ،الأحذية ،اجلـوارب ،القفــازات
الأو�شحة ،املايوه  ،املالب�س مقاومة للماء� ،سراويل داخلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ييوو تانغ للألب�سة اجلاهزة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم  22طريق لونغ قانغ �شارع  2 :مدينة ييوو ،جيجيانغ ،ال�صني
 ،322000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147842 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم دواجن غري حية(اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم،
فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة
بال�سكر ،البي�ض واللنب ومنتجات الألبان ،الزيوت والدهون املعدة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة توابل العرب والهند ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،17799 :عجمان ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147967 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني(التجارة باجلملة والتجزئة ،التجارة عرب
الإنرتنت ،التجارة عرب مواقع التوا�صل االجتماعـ ــي ،خدمـ ــات
�إدارة امل�شروعات التجارية وال�صناعية ،التجارة فـي الأثاث املنزيل
واملفرو�شات واملن�سوجات ،التجارة فـي ال�ستائر ،خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه
الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي وكافة اخلدمات الواردة بالفئة .)35
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكوثر للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3090 :عجمان ال�صناعية  ،1الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147968 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ستائر �شبكية(�ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك ،حوامل من الن�سيج
لل�ستائر ،بطانيات للأ�سرة� ،أقم�شة فرا�ش� ،أغطية للأ�سرة ،املن�سوجات
ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش
واملوائد وكافة املنتجات الواردة بالفئة .)24
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكوثر للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3090 :عجمان ال�صناعية  ،1الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148181 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية(املركبات و�أجهزة النقل الربي واجلوي
واملائي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيو (انهوى) ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بيلدينج اف ،هنغت�شوانغ انتلجنت تيكنولوجي بارك� ،سو�سونغ روود،
 ،3963ايكونوميك اند تكنولوجي ديفلومبنت اريا ،خفـي �سيتي،
انهوي بروفين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148182 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء(�إن�شاء املباين والإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو التجميع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيو (انهوى) ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بيلدينج اف ،هنغت�شوانغ انتلجنت تيكنولوجي بارك� ،سو�سونغ روود،
 ،3963ايكونوميك اند تكنولوجي ديفلومبنت اريا ،خفـي �سيتي،
انهوي بروفين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148457 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زبدة(اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم والفواكه واخل�ضراوات
املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة ،الهالم واملربيات والكومبوت ،بي�ض ،احلليب
ومنتجات الألبان ،زيوت ودهون غذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوتريدور ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�/32 ،399 :إف انرتت�شينج  21بيلدينج� ،سوخومفيت رود ،نورث
كلوجنتوي �ساب دي�سرتيكت ،واتانا دي�سرتيكت ،بانكوك ،تايالند
 ،10110تايالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 72845 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاج مباين ،مواد بناء غري معدنية ،زجاج عازل للمباين ،زجاج �أمان ،نوافذ و�إطارات نوافذ
غري معدنية للمباين� ،أبواب غري معدنية ،مف�صالت جنارة غري معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوليو�شا �سنغابور بتي.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 12 :جاالن كيالجن بارات � ،01-06#سنغافورة � ،159354سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2012/2/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112:روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128574 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الريا�ضة اجلمنازية والأدوات الريا�ضية غري الواردة فـي فئات
�أخرى ،زينة ل�شجرة عيد امليالد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بينغو �إنت تريدنغ �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،128359 :ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112:روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128575 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بينغو �إنت تريدنغ �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،128359 :ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
			
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112:روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145710 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن(دعاية و�إعالن،الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،ترويج املبيعات (للآخرين)،
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ،الدعاية والإعالن فـي اخلارج ،درا�سات
الت�سويق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ن�ستو ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،18423 :عجمان ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145906 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل(م�ستح�ضرات التجميل ،الأ�صباغ التجميلية ،جمموعات م�ستح�ضرات
التجميل ،زيوت التجميل� ،صابون التجميل� ،أقنعة التجميل� ،صابون اجللد ،كرمي للب�شرة،
غا�سول للب�شرة� ،أحبار الب�شرة ،زيوت العناية بالب�شرة ،منظفات الب�شرة ،جل ال�شعر ،زيت
ال�شعر� ،شمع لل�شعر ،بل�سم ال�شعر� ،صبغات ال�شعر ،مثبتات ال�شعر ،لون لل�شعر ،كرمي ال�شعر،
جليز لل�شعر ،من�شط ال�شعر ،جل العني ،خمطط العني ،ظل العيون ،غ�سول العنيَ ،بقا�شِ ي�ش
الأظافر ،كرمي الأظافر ،ملمع الأظافر ،طالء الأظافر ،مينا الأظافر ،مرهم ال�شفة ،كرمي
ال�شفاه� ،أحمر ال�شفاه� ،صبغات ال�شفاه ،حمدد ال�شفاه� ،أقالم ال�شفاه ،معادل ال�شفة ،مكيفات
ال�شفاه ،مناديل م�شربة مبنظف للجلد ،م�ستح�ضرات جتميل لتنظيف الب�شرة ،مق�شرات
لتطهري الب�شرة ،م�سحات م�شربة مبنظف للب�شرة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفليك�شنز �أورغانيك�س بي تي اي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 30 :داك�ستون رود� ،01-02# ،سنغافورة �،089494سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146227 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة(القهوة و ال�شاي والكاكاو والقهوة
اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات
املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل
وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سامل بن �ساملني بن حمفوظ التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي البلد  -طريق مكة القدمي  -جدة ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147528 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حما�سبة(حما�سبة� ،إعداد تقارير احل�سابات ،الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات
اخلا�صة ب�آخرين ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،دعاية و�إعالن ،وكاالت الدعاية
والإعالن ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر
مواد الدعاية والإعالن ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح
للم�ستهلكني (حمل �إر�شاد امل�ستهلكني)� ،إعداد تقارير احل�سابات(حتليل �أ�سعار التكلفة ،الرد
على الهاتف (للم�شرتكني غري املوجودين) ،تقييم الأعمال ،تنظيم اال�شرتاك فـي ال�صحف
للآخرين ،تنظيم اال�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين� ،إدارة �أعمال فناين التمثيل،
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،البيع باملزاد العلني ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق الإعالنات ،م�سك
الدفاتر ،تقييم الأعمال ،)،ل�صق الإعالنات(ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار
عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال ،تق�صي حقائق الأعمال ،ا�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم
الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال الفنادق� ،إدارة
�أعمال فناين التمثيل� ،إدارة �أعمال الريا�ضيني ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال� ،أبحاث الأعمال،
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خدمات نقل الأعمال ،الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين،)،
ا�ست�شارات الأعمال املهنية(وكاالت الأنباء التجارية ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح
للم�ستهلكني (حمل �إر�شاد امل�ستهلكني) ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية،
عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،جتميع
املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،جتميع البيانات الإح�صائية ،جتميع املعلومات فـي
قواعد بيانات الكمبيوتر ،)،ن�شر مواد الدعاية والإعالن(تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات
الكمبيوتر ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني
(م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني) ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،البحث عن املعلومات فـي ملفات كمبيوتر
للآخرين ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،توزيع
العينات ،ا�ستن�ساخ الوثائق ،التنب�ؤات االقت�صادية ،اخلرباء فـي الكفاية ،وكاالت التوظيف،)،
حتديث مواد الدعاية والإعالن(تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم عرو�ض
الأزياء لغايات ترويجية� ،إدارة امللفات املربجمة ،التنب�ؤات االقت�صادية� ،إدارة �أعمال الفنادق،
وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،وكاالت
الأنباء التجارية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال ،تق�صي حقائق
الأعمال ،حترير الفواتري ،خدمات الت�صميم لغايات الدعاية والإعالن ،)،ت�أجري امل�ساحات
الإعالنية(الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين ،خدمات
الن�صح فـي �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية� ،إدارة امللفات
املربجمة ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني ،الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق،
خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،خدمات اقتطاع الأخبار �أو
املعلومات املهمة فـي ال�صحف ،تنظيم اال�شرتاك فـي ال�صحف للآخرين ،)،ت�أجري الآالت
واملعدات املكتبية(ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
الكمبيوتر ،اال�ستفتاء وا�ستطالع الآراء ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو �إعالنية ،تنظيم
املعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،خدمات التعاقد
اخلارجي (م�ساعدة فـي الأعمال)� ،إعداد ك�شوف الرواتب ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني،
توظيف الأفراد ،)،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني(ن�سخ ال�صور ،اال�ستفتاء وا�ستطالع
الآراء ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،خدمات مقارنة الأ�سعار،
املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة الن�صو�ص ،خدمات ال�شراء للآخرين (�شراء
ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى)� ،إنتاج �أفالم الدعاية والإعالن ،االختبارات النف�سية
الختيار املوظفني ،العالقات العامة ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الدعاية والإعالن،)،
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تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية(وكاالت الدعاية والإعالن� ،إعداد �أعمدة الدعاية
والإعالن ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،كتابة ن�صو�ص
الدعاية والإعالن ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،الإعالن بالراديو ،الإعالن بالراديو،
توظيف الأفراد ،خدمات نقل الأعمال ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ت�أجري وقت للدعاية
والإعالن فـي و�سائل االت�صال ،ت�أجري �آالت ن�سخ ال�صور ،ت�أجري �آالت البيع ،)،توظيف
الأفراد(ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ا�ستن�ساخ الوثائق،
�أبحاث الأعمال ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ترويج املبيعات
(للآخرين) ،توزيع العينات ،خدمات ال�سكرتارية ،تزيني واجهات املحالت التجارية،
االختزال ،بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات ،جتميع البيانات الإح�صائية ،تنظيم
اال�شرتاك فـي ال�صحف (للآخرين) ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية(تنظيم
املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر،
�إعداد ال�ضرائب ،تنظيم اال�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين ،خدمات الت�سويق عرب
الهاتف ،الرد على الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون،
الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،االختبارات النف�سية لإختيار املوظفني ،كتابة ن�صو�ص
الدعاية والإعالن ،تنظيم املعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية ،الن�سخ ،الطباعة،
حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ت�أجري �آالت البيع ،معاجلة الن�صو�ص ،كتابة ن�صو�ص
الدعاية والإعالن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االت�صاالت ال�سعودية�/شركة �سعودية م�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي املر�سالت� ،ص.ب 87912 :ر.ب ،11652 :الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147529 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول (التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول
البرتول ،اال�ست�شارات املعمارية ،فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين ،توثيق الأعمال
الفنية ،الأبحاث البكتريية ،الأبحاث البيولوجية ،املعايرة (القيا�س) ،التحليل الكيميائي،
الأبحاث الكيميائية ،خدمات الكيمياء ،ا�ستمطار ال�سحب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم
وتطوير معدات الكمبيوتر ،برجمة الكمبيوتر ،ن�سخ برامج الكمبيوتر ،ت�أجري �أجهزة
كمبيوتر ،ا�ست�شارات برامج الكمبيوتر ،ت�صميم برامج كمبيوتر ،حتميل برامج كمبيوتر،
�صيانة برامج كمبيوتر ،حتديث برامج كمبيوتر ،حتليل �أنظمة كمبيوتر ،ت�صميم �أنظمة
كمبيوتر ،خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�سات ،ر�سم ت�صاميم وخمططات الإن�شاء،
اال�ست�شارات فـي برامج الكمبيوتر ،اال�ست�شارات فـي ت�صميم وتطوير معدات الكمبيوتر،
ا�ست�شارات فـي جمال توفري الطاقة ،حتويل البيانات �أو الوثائق من �أو�ساط مادية �إىل
�إلكرتونية� ،أبحاث التجميل� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،حتويل
بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته (حتويل غري مادي) ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب(ت�صميم
الديكور الداخلي ،ت�صميم �أنظمة كمبيوتر ،الت�صميم ال�صناعي ،ت�صميم الديكور الداخلي،
خدمات ت�صميم العبوات ،ت�صميم الأزياء ،ت�صميم الفنون التخطيطية ،حتويل بيانات
الوثائق �إىل رقمية (م�سح) ،ر�سم ت�صاميم وخمططات الإن�شاء ،ت�صميم الأزياء ،ا�ست�شارات
فـي جمال توفري الطاقة ،الهند�سة� ،أبحاث فـي جمال حماية البيئة ،التقييم النوعي
للغابات الدائمة ،التقييم النوعي للخ�شب ،الإ�ستك�شاف حتت املاء ،التنقيب اجليولوجي،
الأبحاث اجليولوجية ،امل�سح اجليولوجي ،ت�صميم الفنون التخطيطية ،حتليل اخلطوط
اليدوية ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،الت�صميم ال�صناعي ،حتميل برامج كمبيوتر ،خدمات
املختربات العلمية ،م�سح الأرا�ضي� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين،
�صيانة برامج كمبيوتر ،فح�ص املواد ،الأبحاث امليكانيكية ،املعلومات عن الأحوال اجلوية،
مراقبة �أنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�صول من بعيد ،التنقيب عن البرتول ،التحاليل
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بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول ،م�سح حقول البرتول(م�سح حقول البرتول ،فح�ص
�آبار البرتول ،ت�صميم العبوات� ،أبحاث الفيزياء ،درا�سات امل�شاريع التقنية ،التنقيب
اجليولوجي ،التنقيب عن البرتول ،خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�سات ،تزويد
حمركات بحث على الإنرتنت ،تزويد املعلومات العلمية والن�صح واال�ست�شارات فيما يتعلق
بتعوي�ض الكربون ،مراقبة اجلودة ،ا�سرتجاع بيانات الكمبيوتر ،ت�أجري �أجهزة كمبيوتر،
ت�أجري برامج كمبيوتر ،ت�أجري خوادم ال�شبكة ،البحث والتطوير للآخرين ،الأبحاث
البيولوجية ،الأبحاث اجليولوجية� ،أبحاث فـي جمال حماية البيئة ،تزويد حمركات بحث
على الإنرتنت ،ت�أجري خوادم ال�شبكة ،ت�صميم برامج كمبيوتر ،ت�أجري برامج كمبيوتر،
حتديث برامج كمبيوتر ،درا�سات امل�شاريع التقنية ،الت�صميم ال�صناعي ،امل�سح ،امل�سح
اجليولوجي ،م�سح الأرا�ضي ،م�سح حقول البرتول ،الأبحاث التقنية ،فح�ص املواد ،فح�ص
الن�سيج ،التقييم النوعي للغابات الدائمة ،الإ�ستك�شاف حتت املاء ،تخطيط املدن ،التقييم
النوعي للغابات الدائمة ،اختبار كفاءة املركبات على الطرق ،التحليل املائي ،توثيق الأعمال
الفنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االت�صاالت ال�سعودية�/شركة �سعودية م�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي املر�سالت� ،ص.ب 87912 :ر.ب ،11652 :الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148101 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت زراعية ،معدات زراعية عدا ما يدار باليد ،حمامل �أجزاء �آالت ،ناقالت بال�سيور،
�سيور للناقالت ،جرافات بولدوزرات ،خالطات خر�سانة �آالت ،ناقالت �آالت ،رافعات
�أجهزة رفع� ،آالت جر�ش ،م�سالف �آالت� ،آالت قطع ،حفارات �آالت� ،أجهزة �سحق ،حفارات
خنادق حماريث ،ر�ؤو�س حفر �أجزاء �آالت� ،آالت حفر� ،آالت جرف الرتاب ،م�صاعد ،مكائن
وحمركات هيدرولية ،م�سننات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية ،مولدات الكهرباء،
�أجهزة �شحن لتحميل و�إفراغ احلمولة� ،آالت ح�صاد ،جمزات ع�شب �آالت� ،أجهزة ا�ستخراج
املعادن من املناجم ،خمارط معدات �آلية� ،إن�سان �آيل لأغرا�ض �صناعية� ،أجهزة رفع� ،آالت
ت�صنيع الأدوات املعدنية� ،آالت حفر املناجم ،مكائن بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية،
حمركات كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية� ،آالت تعبيد الطرق ،جمارف
�آلية ،جرافات ثلج ،مداخل للطرق� ،آليات نقل حركة بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية،
�آليات نقل حركة للآالت� ،آالت هر�س النفايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كومات�سو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان-2 ،6-3 :ت�شومي �أكا�ساكا ،ميناتو-كو ،طوكيو ،اليابان،173 ,312 ,
اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 111 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148127 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كيبك �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 9245 :رو تيمان�س ،مونرتيال (كيبك)� ،إت�ش  8واي �0إيه ،1كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
حــــــق الأولويــــــــة( :رقم الأولوية - 2122817 :تاريخ الأولوية - 2021/7/23 :بلد
الأولوية :كندا )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148193 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البث بالتلفزيون الكبلي(االت�صاالت ،ت�أجري زمن الو�صول �إىل �شبكات الكمبيوتر العاملية،
البث بالتلفزيون الكبل ،الإذاعة بالراديو ،البث بالتلفزيون ،البث بالتلفزيون الكبلي،
االت�صال بالتلفون اخللوي ،توفري غرف الدرد�شة عرب الإنرتنت ،االت�صال عرب الطرفيات
احلا�سوبية ،االت�صال عرب �شبكات الألياف الب�صرية ،االت�صال بالتلغراف ،االت�صال
بالتلفونات ،نقل الر�سائل وال�صور عرب الكمبيوتر ،االت�صال عرب الطرفيات احلا�سوبية،
خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية (خدمات ات�صاالت) ،الربيد الإلكرتوين� ،إر�سال
الفاك�سات� ،إر�سال بطاقات معايدة عرب الإنرتنت ،معلومات حول االت�صاالت ،الربيد
الإلكرتوين� ،إر�سال الر�سائل ،وكاالت الأنباء ،خدمات النداء الآيل (عرب الراديو �أو
التلفون �أو و�سائل االت�صال الإلكرتونية الأخرى) ،توفري الو�صول �إىل قواعد البيانات،
توفري غرف الدرد�شة عرب الإنرتنت  )،الإذاعة بالراديو(توفري قنوات ات�صال خلدمات
الت�سوق عن بعد ،تقدمي االت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر ،توفري
�إمكانية تو�صيل امل�ستخدم ب�شبكات كمبيوتر عاملية ،الإذاعة بالراديو ،ت�أجري زمن الو�صول
�إىل �شبكات الكمبيوتر العاملية ،ت�أجري �أجهزة الفاك�س ،ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل،
ت�أجري �أجهزة املودم ،ت�أجري معدات االت�صال ،ت�أجري التلفونات ،البث �أو الإر�سال عرب
الأقمار ال�صناعية ،ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل ،توفري قنوات ات�صال خلدمات الت�سوق
عن بعد ،توفري معلومات حول االت�صاالت ،خدمات توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد،
خدمات عقد امل�ؤمترات عن بعد ،االت�صال بالتلغراف ،نقل التلغرافات ،خدمات التلغرافات،
االت�صال بالتلفونات ،خدمات التلفونات ،توفري قنوات ات�صال خلدمات الت�سوق عن بعد،
البث بالتلفزيون ،خدمات التلك�س� ،إر�سال الفاك�سات� ،إر�سال امللفات الرقمية� ،إر�سال بطاقات
معايدة عرب الإنرتنت ،نقل الر�سائل وال�صور عرب الكمبيوتر� ،إر�سال التلغرافات ،خدمات
الربيد ال�صوتي ،خدمات �سلكية ،البث الال�سلكي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االت�صاالت ال�سعودية�/شركة �سعودية م�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي املر�سالت� ،ص.ب 87912 :ر.ب ،11652 :الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148263 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل(�صل�صات ،توابل ال�سلطة ،توابل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كريي لك�سمبورغ �أ�س �.أيه � .آر� .أل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان17 :رو انطوان جان�س �،أل ،1820 -لوك�سمبورج
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :

		

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148321 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الدعاية والإعالن(خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال
وتفعيل الن�شاط املكتبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معر�ض جبور ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148468 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترويج املبيعات للآخرين(خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعر�ض منتجات التبغ� ،سائل
�أ�سا�سه النيكوتني ،النيكوتني ال�سائل امل�ستخدم مللء ال�سجائر الإلكرتونية ،كب�سوالت مليئة
بالنيكوتني ال�سائل لل�سجائر الإلكرتونية� ،سوائل ال�سجائر الإلكرتونية ،منكهات كيميائية
فـي �صورة �سائلة ت�ستخدم لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونية ،كب�سوالت مملوءة بالنكهات
الكيميائية فـي �صورة �سائلة لل�سجائر الإلكرتونية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،مبخرات
التدخني الإلكرتونية ،بدائل التبغ فـي �شكل حملول �سائل لل�سجائر الإلكرتونية� ،أدوات
املدخنني والقيب لل�سجائر الكهربائية والإلكرتونية ،علب لل�سجائر الإلكرتونية ،ملحقات
ال�سجائر الإلكرتونية ،علب لل�سجائر الإلكرتونية وم�ستلزمات ال�سجائر الإلكرتونية،
املالب�س ،قبعات ،هوديز� ،سراويل داخلية ،قم�صان ،ال�سراويل ،القبعات والقلن�سوات
الريا�ضية ،بلوزات ،قم�صان ،الطعام ،وامل�شروبات ،خدمات متجر البيع بالتجزئة)،
حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات ،دعاية و�إعالن ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على
�شبكات احلا�سوب ،التخطيط لغايات الدعاية والإعالن ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم
لغايات البيع بالتجزئة(خدمات متاجر البيع بالتجزئة واجلملة عرب الإنرتنت التي
تعر�ض منتجات التبغ� ،سائل �أ�سا�سه النيكوتني ،النيكوتني ال�سائل امل�ستخدم مللء ال�سجائر
الإلكرتونية ،كب�سوالت مليئة بالنيكوتني ال�سائل لل�سجائر الإلكرتونية� ،سوائل ال�سجائر
الإلكرتونية ،منكهات كيميائية فـي �صورة �سائلة ت�ستخدم لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونية،
كب�سوالت مملوءة بالنكهات الكيميائية فـي �صورة �سائلة لل�سجائر الإلكرتونية ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،مبخرات التدخني الإلكرتونية ،بدائل التبغ فـي �شكل حملول �سائل لل�سجائر
الإلكرتونية� ،أدوات املدخنني والقيب لل�سجائر الكهربائية والإلكرتونية ،علب لل�سجائر
الإلكرتونية ،ملحقات ال�سجائر الإلكرتونية ،علب لل�سجائر الإلكرتونية وم�ستلزمات
ال�سجائر الإلكرتونية ،املالب�س ،قبعات ،هوديز� ،سراويل داخلية ،قم�صان ،ال�سراويل ،القبعات
والقلن�سوات الريا�ضية ،بلوزات ،قم�صان ،الطعام ،وامل�شروبات ،)،ت�سويق(الت�سويق عرب
الإنرتنت ،والت�سويق عرب املدونات وغريها من �أ�شكال قنوات االت�صال القابلة للم�شاركة �أو
�سريعة االنت�شار) ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف(الت�سويق عرب الهاتف املحمول) ،الت�سويق
اال�ستهدافـي ،الت�سويق فـي �إطار ن�شر الربجميات ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،عر�ض
ال�سلع ،الإعالن بالراديو ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم فـي �أت�ش �آي� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 90 :شارع �ستايت �سويت  ،700مكتب � 40ألباين ،نيويورك ،12207
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 192 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148571 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت (ب�سكويت ،ب�سكويت ه�ش ،ب�سكويت ه�ش من الأرز ،الويفر (الب�سكوت اله�ش) ،كعك
حملى ،م�أكوالت �أ�سا�سها الكاكاو� ،شوكوالتة ،وجبات خفيفة من ال�شوكوالتة ،م�أكوالت
�أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،وجبات خفيفة مطلية بال�شوكوالتة� ،أطعمة �سريعة �أ�سا�سها احلبوب،
حلويات ،كعك ،م�أكوالت �أ�سا�سها الدقيق ،وجبات خفيفة �أ�سا�سها الدقيق ،منتجات املخابز،
معجنات ،حلويات ،حلوى ،حبوب الإفطار ،كعك الوفل ،فطائر ،بودينج ،خبز ،حلوى
التوفـي ،علكة ،فطائر رقيقة (املافن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موند ني�سني (تايلند) كو ،ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فلور � ،22أم تاي تاور يونيت � ،2202أل �سيزون بلي�س 87 ،وايرل�س رود،
لومبيني ،فاتوموان ،بانغ كوك  ،10330تايالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
		
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148642 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه حمفوظة ،مربيات ،فواكه جممدة ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة،
خ�ضراوات جمففة (وفواكه جمففه) ،حليب ،فواكه مطبوخة(وفواكه مطبوخة بال�سكر)،
حلوم(اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد) ،جلي هالم ,للطعام ،بي�ض ،خ�ضراوات
جمففة ،خال�صات حلوم ،دهون �صاحلة للأكل ،زيوت للطعام ،منتجات احلليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أيكون فينت�شور�س  -م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عجمان مكتب رقم  G1- 241Cالإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،828 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145636 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�سحقوق الكتيل للأطفال ،طعام للأطفال ،حليب الر�ضع ،م�سحوق حليب الر�ضع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1800 :مدينة فـيفاي� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145637 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب جمفف منتجات الألبان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1800 :مدينة فـيفاي� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

-169-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147370 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكاكاو ،ال�شوكوال ،ال�شاي ،القهوة ،امل�شروبات التي حتتوي على الكاكاو ،م�شروبات
ال�شوكوالتة ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شوكوالته ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ،امل�شروبات
التي �أ�سا�سها القهوة وم�ستح�ضرات �إعداد هذه امل�شروبات ،اخلبز ومنتجات املخابز� ،سكر
وحمليات ،املعجنات ،الب�سكويت ،الكعك املحلى ،كعكة ال�شوكوال واملح�شوة بال�شوكوال ،كعكة
اجلبنة ،الكعك ،كعكة الوفل ،الب�سكويت اله�ش والرقيق ،منتجات احللويات وعلى وجه
اخل�صو�ص حلويات ال�سكر التي تت�ضمن العلكة ،احللوى واحللويات ال�سكرية ،حلويات
ال�شوكوالته ،ال�شوكوال ،ال�شوكوال القابلة للدهن� ،صل�صات ال�شوكوالتة� ،شراب ال�شوكوالتة،
ال�شراب املركز املنكه ،احللويات املثلجة والباردة ،البوظة ،احللويات ،احللويات املثلجة،
احللويات الباردة ،الكعك املثلج ،معجنات جممدة ،امل�ستح�ضرات املجمدة للخبز ،اللنب
املجمد ،املنتجات املعدة من العجني ،امل�ستح�ضرات املعدة من احلبوب ،م�ستح�ضرات اخلبز،
طعام الفطور من احلبوب ،البوظة ،ال�شراب املثلج ،خمروطات البوظة ،حلوى البودينغ،
حلوى الق�شدة املخفوقة ،منتجات الوجبات اخلفـيفة على �شكل بو�شار ومقرم�شات الذرة،
البو�شار ،منتجات الوجبات اخلفـيفة التي �أ�سا�سها الذرة ،الأرز ،ال�شعري ،اجلاودار �أو
املعجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :ديفرو�ست افـينيو اي�ست هانوفر نيو جري�سى ،2813-07936
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147371 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية ،خدمات التحاليل الطبية املتعلقة بعالج الأ�شخا�ص (مثل فحو�صات
الأ�شعة ال�سينية و�أخذ عينات الدم) ،خدمات بنوك الدم ،خدمات دور النقاهة ،الرعاية
ال�صحية ،خدمات املراكز ال�صحية ،اال�ست�شارات ال�صحية ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات
تقومي الأ�سنان ،الرعاية التلطيفـية (الطب التلطيفـي) ،خدمات العيادات الطبية ،امل�ساعدة
الطبية ،التمري�ض الطبي ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات التطبيب عن
بعد ،الن�صائح ال�صيدالنية ،خدمات طب الأ�سنان ،خدمات تقومي الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد وعبيد املال �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية املال� ,شارع بنى يا�س� ,ص.ب59 :
ديرة دبى ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147374 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية ،خدمات التحاليل الطبية املتعلقة بعالج الأ�شخا�ص (مثل فحو�صات
الأ�شعة ال�سينية و�أخذ عينات الدم) ،خدمات بنوك الدم ،خدمات دور النقاهة ،الرعاية
ال�صحية ،خدمات املراكز ال�صحية ،اال�ست�شارات ال�صحية ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات
تقومي الأ�سنان ،الرعاية التلطيفـية (الطب التلطيفـي) ،خدمات العيادات الطبية ،امل�ساعدة
الطبية ،التمري�ض الطبي ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات التطبيب عن
بعد ،الن�صائح ال�صيدالنية ،خدمات طب الأ�سنان ،خدمات تقومي الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد وعبيد املال �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية املال� ,شارع بنى يا�س� ,ص.ب 59
ديرة دبى ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147376 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب الإ�صطناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الفطائر واحللويات ،املثلجات ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود،
اخلمرية ،م�سحوق اخلبز ،امللح ،اخلردل ،اخلل ،ال�صل�صات (توابل) ،التوابل ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سليمان العبد الكرمي و�أخوانه املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 675 :ال�صفاة ،ر.ب ،13007 :الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147605 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية ،خدمات توفـري التدريب ،اخلدمات الرتفـيهية ،خدمات الأن�شطة
الريا�ضية والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لو كوردون بلو انرتنا�شونال بي .فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هريينجراخت  1015 ،28بي ال ،ام�سرتدام ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147634 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املواد الغذائية ،التي تتكون من م�سحوق بروتني الأرز املتحلل باملاء امل�ستخدم فـي النظام
الغذائي للر�ضع الذين يعانون من احل�سا�سية جتاه احلليب �أو بروتينات ال�صويا ،املواد
الغذائية ،التي تتكون من حليب الأطفال وغذاء الأطفال املكيف لال�ستخدام الطبي،
املكمالت الغذائية والتغذوية والغذائية للر�ضع من �أجل ال�صحة العامة و�سالمه الأطفال
فـي �شكل �سائل وم�سحوق ،حليب �أطفال ،طعام للأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابوت البوراتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :ابوت بارك رود ،ابوت بارك ايللينوي  ،60064الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147710 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل ،م�ستح�ضرات التجميل م�ستح�ضرات العناية بالوجه والأقنعة
والكرميات التجميلية وامل�ستح�ضرات التجميلية والأم�صال وجل للب�شرة والوجه والرقبة
وال�شفاه والعناية واجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوراتوار فـيلورغا كوزميتيك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 4-2 :شارع دو لي�سبون 75008 ،باري�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147864 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تنظيف و�إ�صالح املراجل ،خدمات �إغالق املباين /عزل الرطوبة (مبنى) ،خدمات
عزل املباين ،خدمات النجارة ،خدمات النجارة ،خدمات تنظيف املداخن ،خدمات تنظيف
املباين من الداخل ،خدمات تنظيف املالب�س ،خدمات ت�أجري االت التنظيف ،خدمات تنظيف
املباين (الأ�سطح اخلارجية) ،خدمات التطهري ،خدمات التنظيف اجلاف ،خدمات تركيب
و�إ�صالح معدات التجميد ،خدمات العناية بالفراء وتنظيفه و�إ�صالحه ،خدمات تركيب
و�إ�صالح الأفران ،خدمات �صيانة الأثاث ،خدمات جتديد الأثاث ،خدمات تركيب و�إ�صالح
معدات الت�سخني ،خدمات تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،خدمات العناية باجللود
وتنظيف و�إ�صالحها ،خدمات تركيب الآالت و�صيانتها وت�صليحها ،خدمات الدهان الداخلي
واخلارجي ،خدمات تركيب ورق احلائط /ورق اجلدران ،خدمات مكافحة الآفات ،عدا عن
الزراعية ،وتربية الأحياء املائية والب�ستنه واحلراجة ،خدمات التج�صي�ص (و�ضع طبقة
اجل�ص) ،خدمات �سباكة املوا�سري ،خدمات كي املالب�س ،خدمات الت�سقيف (و�ضع الأ�سقف)،
خدمات تركيب ال�سقاالت ،خدمات تعقيم الأدوات الطبية  /تعقيم الأدوات الطبية ،خدمات
تنظيف ال�شوارع ،خدمات �صيانة حمامات ال�سباحة ،خدمات تنجيد الأثاث ،خدمات �إ�صالح
مواد التنجيد ،غ�سل البيا�ضات ،خدمات غ�سل املالب�س ،خدمات تنظيف النوافذ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا هلث هوم جلوبال ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة بجبل على ،دبى،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147881 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوظة ،مكعبات ثلج ،مثلجات ،جليد �صالح للأكل ،اجلليد
للمرطبات �شربات (مثلجات)� /شربات (مثلجات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الألبان الكويتية الدامناركية �ش.م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،835 :ال�صفاة  ،13009الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147882 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوظة ،مكعبات ثلج ،مثلجات ،جليد �صالح للأكل ،اجلليد للمرطبات �شربات (مثلجات)/
�شربات (مثلجات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الألبان الكويتية الدامناركية �ش.م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،835 :ال�صفاة  ،13009الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147884 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوظة ،مكعبات ثلج ،مثلجات ،جليد �صالح للأكل ،اجلليد
للمرطبات �شربات (مثلجات)� /شربات (مثلجات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الألبان الكويتية الدامناركية �ش.م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،835 :ال�صفاة  ،13009الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147885 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوظة ،مكعبات ثلج ،مثلجات ،جليد �صالح للأكل ،اجلليد للمرطبات �شربات (مثلجات)/
�شربات (مثلجات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الألبان الكويتية الدامناركية �ش.م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،835 :ال�صفاة  ،13009الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147998 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة احلا�سوب� ،أجهزة احلا�سوب الكمومية� ،أجزاء احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب� ،أجهزة احلا�سوب
وبرجميات احلا�سوب لتحليل تكنولوجيا املعلومات و�إدارة البيانات� ،أجهزة احلا�سوب وبرجميات
احلا�سوب لتطوير التطبيقات� ،أجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب للحو�سبة ال�سحابية� ،أجهزة
احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب للحو�سبة املعرفـية� ،أجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب للذكاء
اال�صطناعي� ،أجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب لتكنولوجيا �سل�سلة الكتل� ،أجهزة احلا�سوب
وبرجميات احلا�سوب للحو�سبة الكمومية والربجمة الكمومية� ،أجهزة احلا�سوب وحتديدا وحدات
النطاق املغناطي�سي (معاجلة البيانات) ،الأ�شرطة املمغنطة ،الدارات املطبوعة ،الدارات املتكاملة،
لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب ،الأقرا�ص املدجمة (�صوت  -فـيديو) ،الأقرا�ص الب�صرية ،مقرنات
احلو�سبة (معاجلة البيانات)� ،أقرا�ص احلا�سوب ،حامالت البيانات املغناطي�سية� ،أجهزة احلا�سوب،
وحتديدا �شا�شات الفـيديو ،اجهزة امل�سح ال�ضوئي ،الطابعات ،الواجهات (معاجلة البيانات) ،القارئات
(معاجلة البيانات) ،الربجميات (برامج م�سجلة) ،املعاجلات امل�صغرة� ،أجهزة املودم ،ال�شا�شات،
�أجهزة احلا�سوب ،ذاكرات احلا�سوب� ،أجهزة احلوا�سيب الطرفـية ،حموالت للحوا�سيب ،مكونات
لأجهزة احلا�سوب ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة معاجلة البيانات لإدارة البيانات واملعلومات،
ا�شباه املو�صالت ،الو�سائط الإلكرتونية املقروءة �آليا ،الأقرا�ص املغناطي�سية ،م�شغالت االقرا�ص،
م�سجالت الأ�شرطة ،الآالت احلا�سبة� ،آالت ت�سجيل النقد� ،أجهزة الفاك�س ،م�سجالت الفـيديو،
�أ�شرطة الفـيديو ،البطاريات الكهربائية ،رقاقات احلا�سوب ،لوحات الدارات� ،أجهزة احلا�سوب،
حتديدا :خوادم حو�سبة االت�صاالت ،حافظات حمل احلوا�سيب ،لوحات الأ�سطح البينية لأجهزة
احلا�سوب ،كابالت احلا�سوب وقطع غيار كابالت احلوا�سيب ،بطاقات مودم فاك�س الكمبيوتر،
�إك�س�سوارات احلا�سوب ،حتديدا :مر�شحات ال�شا�شات ،م�ساند الف�أرات� ،أجهزة نداء ال�سلكي ،ع�صي
التحكم ،حموالت الطاقة ،حتديدا :من رقمي �إىل تناظري ،تناظري �إىل مفاتيح اجلهد الرقمية
خطوة بخطوة ،ف�أرات احلا�سوب ،بطاقات الدارات املتكاملة والبطاقات الذكية ،حموالت الدارات
املتكاملة وحموالت البطاقة الذكية ،القارئات لبطاقات الدارات املتكاملة والبطاقات الذكية،
احلوا�سيب امل�صغرة ،مزودات الطاقة الكهربائية� ،أجهزة العر�ض ال�ضوئي� ،أجهزة التحكم عن بعد
لأجهزة احلا�سوب ،واقيات اندفاع التيار ومزودات الطاقة املتوا�صل ،حمطات نقاط البيع ،خوادم
احلا�سوب� ،أجهزة التخزين احلا�سوبية ،حتديدا� :أنظمة تخزين فرعية عالية ال�سرعة لتخزين
ون�سخ البيانات الإلكرتونية �إما حمليا �أو عرب �شبكة ات�صاالت ،برامج حا�سوب وبرجميات حا�سوب
م�سجلة وقابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب الفـيديو ،برامج وبرجميات نظام ت�شغيل احلا�سوب،
برجميات احلا�سوب امل�ستخدمة للو�صول �إىل �شبكة احلا�سوب العاملية ،برجميات احلا�سوب
امل�ستخدمة لإدارة امل�ستندات ،برجميات احلا�سوب امل�ستخدمة لإدارة قواعد البيانات ،برجميات
احلا�سوب امل�ستخدمة لتحديد املواقع ،ا�سرتجاع وا�ستالم الن�صو�ص ،الوثائق الإلكرتونية ،الر�سوم
البيانية واملعلومات ال�سمعية والب�صرية حول �شبكات احلا�سوب الداخلية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة
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و�شبكات احلا�سوب العاملية املحلية والعاملية ،برجميات احلا�سوب امل�ستخدمة لتطوير الربجميات
والت�أليف على املواقع ال�شبكية و�أدلة امل�ستخدم بتن�سيق �إلكرتوين يباع كوحدة مع هذه املنتجات،
برجميات احلا�سوب امل�ستخدمة فـي التحكم فـي ت�شغيل وتنفـيذ �أنظمة وبرامج و�شبكات احلا�سوب،
برجميات احلا�سوب امل�ستخدمة فـي تو�صيل �شبكات و�أنظمة احلا�سوب املتباينة ،خوادم احلا�سوب
و�أجهزة التخزين ،برجميات احلا�سوب لربط �أجهزة احلا�سوب معا ومتكني احلو�سبة عرب �شبكة
ميكن الو�صول �إليها عامليا ،برجميات احلا�سوب لإدارة الأجهزة ،الربجميات والعمليات املوجودة
فـي بيئة تكنولوجيا املعلومات� ،أنظمة احلا�سوب التي جتمع بني الأجهزة والربجميات ال�ستخدامها
فـي �إدارة وحتليل البيانات والأدلة التعليمية الرقمية التي تباع كوحدة مع هذه املنتجات ،نظام
احلو�سبة ال�سحابية ،وحتديدا �شبكة تكامل بني �أجهزة وبرجميات احلا�سوب للتزويد الديناميكي،
املحاكاة االفرتا�ضية ،وقيا�س ا�ستهالك موارد احلا�سوب ،برجميات احلو�سبة ال�سحابية امل�سجلة
�أو القابل للتنزيل لن�شر و�إدارة الأجهزة الظاهرية على نظام �أ�سا�سي للحو�سبة ال�سحابية� ،أنظمة
احلوا�سيب ،حتديدا� :أجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب لتطوير ودمج الذكاء اال�صطناعي،
حتديدا :التعلم الآيل ،التعلم العميق ومعاجلة اللغة الطبيعية القادرة على جتميع وتنظيم وحتليل
البيانات� ،أنظمة احلوا�سيب ،حتديدا� :أجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب لدمج معاجلة اللغات
الطبيعية (ان ال بيه) ،اللغويات احلا�سوبية (�سي ال) ،ا�سرتجاع املعلومات (�آي ار) والتعلم الآيل
(ام ال) القادر على فهم اال�ستعالمات الب�شرية العامة و�صياغة اال�ستجابات ،برجميات احلا�سوب
لتطوير ،بناء تطبيقات �سل�سلة الكتل وت�شغيلها� ،أجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب لتطوير
واختبار خوارزميات الكم� ،أدلة التوثيق والتعليمات امل�سجلة على الو�سائط الإلكرتونية املقروءة �آليا
واملتعلقة ب�أجهزة احلا�سوب �أو برجميات احلا�سوب ،املن�شورات الإلكرتونية ،املن�شورات الإلكرتونية
على و�سائط احلا�سوب ،حتديدا :ادلة اال�ستخدام ،الكتب االر�شادية ،والكتيبات التعريفـية� ،صحائف
املعلومات ،العرو�ض التقدميية واملواد التعليمية املكتوبة فـي جمال احلا�سوب� ،شبكات احلا�سوب،
تخزين احلا�سوب� ،أنظمة ت�شغيل احلوا�سيب ،وتكنولوجيا املعلومات� ،إدارة قواعد البيانات ،احلو�سبة
ال�سحابية ،الذكاء اال�صطناعي ،تقنية �سل�سلة الكتل واحلو�سبة الكمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انرتنا�شيونال بيزني�س ما�شينز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ا نيو اورت�شارد رود ارمونك ،ان واى ،10504 .الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - MU/M/2021/033264:تاريخ الأولوية- 2021/3/1 :
بلد الأولوية :موريتنانيا)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148253 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية ،تقدمي املعلومات الطبية فـي جمال �إزالة التع�صيب باملوجات فوق
ال�صوتية للمهنيني الطبيني ،خدمات م�شورات تتعلق بالأجهزة والأدوات الطبية ،توفـري
املعلومات الطبية ،توفـري املعلومات البحثية للمر�ضى واملمار�سني فـيما يتعلق بنتائج درا�سة
العامل احلقيقي حول ا�ستخدام �إزالة التع�صيب باملوجات فوق ال�صوتية ،توفـري املعلومات
الطبية املتعلقة بعالجات وعالجات �إزالة التع�صيب باملوجات فوق ال�صوتية ،خدمات
العناية ال�صحية ،حتديدا :توفـري قاعدة بيانات فـي جماالت �إزالة التع�صب� ،إرتفاع �ضغط
الدم وعدم انتظام �ضربات القلب ،نوبة قلبية ،الف�شل الكلوي املزمن� ،أمرا�ض الكلى فـي
املرحلة الأخرية ،احت�شاء ع�ضلة القلب ،اال�ضطرابات ،االعتالل الكلوي ،ومر�ض ال�سكري،
ا�ضطراب التمثيل الغذائي ،مقاومة الأن�سولني ،التهاب املفا�صل الروماتويدي ،التعفن،
مر�ض كرون ،والتهاب القولون التقرحي ،و� /أو معلومات ا�ضطرابات احلركة املعدية
املعوية وتت�ضمن �إدخال وجمع البيانات واملعلومات كلها لأغرا�ض العالج والت�شخي�ص.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اوت�سوكا ميديكال ديفاي�س�س كو ,ال تى دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,9-2 :كاندا -ت�سوكا�سامات�شي� ,شيودا-كو،
طوكيو ،9-2 ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148255 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املبخرات ال�سلكية لل�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التدخني الإلكرتونية ،التبغ ،اخلام �أو
امل�صنع ،منتجات التبغ ،مبا فـي ذلك ال�سيجار ،وال�سجائر ،ال�سيجار الرفـيع ،تبغ ماكينات
اللف اليدوية ،تبغ الغليون ،تبغ امل�ضغ ،تبغ ال�سعوط ،ال�سجائر امل�صنوعة من مزيج التبغ
والقرنفل ،ال�سعوط ،بدائل التبغ (لغري الأغرا�ض الطبية) ،م�ستلزمات املدخنني ،مبا
فـي ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر ،فالتر ال�سجائر ،علب التبغ ،علب ال�سجائر واملناف�ض
للمدخنني ،الغاليني� ،أدوات اجليب للف ال�سجائر ،والعات للمدخنني� ،أعواد الثقاب� ،أعواد
التبغ ،منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها� ،أجهزة �إلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر
�أو التبغ من �أجل �إطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني
ال�سائل امل�ستخدمة فـي ال�سجائر الإلكرتونية� ،أجهزة التدخني الإلكرتوين ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،ال�سجائر الإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية ،الأجهزة الإلكرتونية
ال�ستن�شاق النيكوتني املحتوي على رذاذ ،و�أجهزة التبخري بالفم للمدخنني ،منتجات التبغ
وبدائل التبغ ،م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية ،قطع ولوازم للمنتجات املذكورة
�سابقا املت�ضمنة ،فـي الفئة � ،34أجهزة �إطفاء ال�سجائر وال�سيجار امل�سخن وكذلك �أعواد
التبغ امل�سخنة ،علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�شحن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب موري�س برودكت�س ا�س� .آ.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  2000 ،3نيو �شاتل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148257 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املبخرات ال�سلكية لل�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التدخني الإلكرتونية ،التبغ ،اخلام �أو
امل�صنع ،منتجات التبغ ،مبا فـي ذلك ال�سيجار ،وال�سجائر ،ال�سيجار الرفـيع ،تبغ ماكينات
اللف اليدوية ،تبغ الغليون ،تبغ امل�ضغ ،تبغ ال�سعوط ،ال�سجائر امل�صنوعة من مزيج التبغ
والقرنفل ،ال�سعوط ،بدائل التبغ (لغري الأغرا�ض الطبية) ،م�ستلزمات املدخنني ،مبا
فـي ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر ،فالتر ال�سجائر ،علب التبغ ،علب ال�سجائر واملناف�ض
للمدخنني ،الغاليني� ،أدوات اجليب للف ال�سجائر ،والعات للمدخنني� ،أعواد الثقاب� ،أعواد
التبغ ،منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها� ،أجهزة �إلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر
�أو التبغ من �أجل �إطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني
ال�سائل امل�ستخدمة فـي ال�سجائر الإلكرتونية� ،أجهزة التدخني الإلكرتوين ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،ال�سجائر الإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية ،الأجهزة الإلكرتونية
ال�ستن�شاق النيكوتني املحتوي على رذاذ ،و�أجهزة التبخري بالفم للمدخنني ،منتجات التبغ
وبدائل التبغ ،م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية ،قطع ولوازم للمنتجات املذكورة
�سابقا املت�ضمنة ،فـي الفئة � ،34أجهزة �إطفاء ال�سجائر وال�سيجار امل�سخن وكذلك �أعواد
التبغ امل�سخنة ،علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�شحن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب موري�س برودكت�س ا�س� .آ.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  2000 ،3نيو �شاتل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148260 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املبخرات ال�سلكية لل�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التدخني الإلكرتونية ،التبغ ،اخلام �أو
امل�صنع ،منتجات التبغ ،مبا فـي ذلك ال�سيجار ،وال�سجائر ،ال�سيجار الرفـيع ،تبغ ماكينات
اللف اليدوية ،تبغ الغليون ،تبغ امل�ضغ ،تبغ ال�سعوط ،ال�سجائر امل�صنوعة من مزيج التبغ
والقرنفل ،ال�سعوط ،بدائل التبغ (لغري الأغرا�ض الطبية) ،م�ستلزمات املدخنني ،مبا
فـي ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر ،فالتر ال�سجائر ،علب التبغ ،علب ال�سجائر واملناف�ض
للمدخنني ،الغاليني� ،أدوات اجليب للف ال�سجائر ،والعات للمدخنني� ،أعواد الثقاب� ،أعواد
التبغ ،منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها� ،أجهزة �إلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر
�أو التبغ من �أجل �إطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني
ال�سائل امل�ستخدمة فـي ال�سجائر الإلكرتونية� ،أجهزة التدخني الإلكرتوين ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،ال�سجائر الإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية ،الأجهزة الإلكرتونية
ال�ستن�شاق النيكوتني املحتوي على رذاذ ،و�أجهزة التبخري بالفم للمدخنني ،منتجات التبغ
وبدائل التبغ ،م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية ،قطع ولوازم للمنتجات املذكورة
�سابقا املت�ضمنة ،فـي الفئة � ،34أجهزة �إطفاء ال�سجائر وال�سيجار امل�سخن وكذلك �أعواد
التبغ امل�سخنة ،علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�شحن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب موري�س برودكت�س ا�س� .آ.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  2000 ،3نيو �شاتل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148261 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املبخرات ال�سلكية لل�سجائر الإلكرتونية و�أجهزة التدخني الإلكرتونية ،التبغ ،اخلام �أو
امل�صنع ،منتجات التبغ ،مبا فـي ذلك ال�سيجار ،وال�سجائر ،ال�سيجار الرفـيع ،تبغ ماكينات
اللف اليدوية ،تبغ الغليون ،تبغ امل�ضغ ،تبغ ال�سعوط ،ال�سجائر امل�صنوعة من مزيج التبغ
والقرنفل ،ال�سعوط ،بدائل التبغ (لغري الأغرا�ض الطبية) ،م�ستلزمات املدخنني ،مبا
فـي ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر ،فالتر ال�سجائر ،علب التبغ ،علب ال�سجائر واملناف�ض
للمدخنني ،الغاليني� ،أدوات اجليب للف ال�سجائر ،والعات للمدخنني� ،أعواد الثقاب� ،أعواد
التبغ ،منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها� ،أجهزة �إلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر
�أو التبغ من �أجل �إطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني
ال�سائل امل�ستخدمة فـي ال�سجائر الإلكرتونية� ،أجهزة التدخني الإلكرتوين ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،ال�سجائر الإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية ،الأجهزة الإلكرتونية
ال�ستن�شاق النيكوتني املحتوي على رذاذ ،و�أجهزة التبخري بالفم للمدخنني ،منتجات التبغ
وبدائل التبغ ،م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية ،قطع ولوازم للمنتجات املذكورة
�سابقا املت�ضمنة ،فـي الفئة � ،34أجهزة �إطفاء ال�سجائر وال�سيجار امل�سخن وكذلك �أعواد
التبغ امل�سخنة ،علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�شحن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب موري�س برودكت�س ا�س� .آ.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  2000 ،3نيو �شاتل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148275 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي الزراعة والب�ستنة واحلراجة� ،أ�سمدة ،املغذيات للنباتات.
املن�شطات احليوية للنبات ،مواد لتح�سني الرتبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أغرونوتري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بارك اكتيفـي�سرتى  3افـينيو دى ىل ،اور�شيدى  31390كربون ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة49945 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/8/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1322 :فـي 2019/12/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ذا �سيكوند كاب كوفـي كومباي انك
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بن مريزا الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2901 :ر.ب112 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/9/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة49945 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/8/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1322 :فـي 2019/12/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بن مريزا الدولية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�شاريع اللون الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 117 :ر.ب116 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2020/12/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة53852 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/9/25 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 885 :فـي 2009/4/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة الباكر للتجارة و املقاوالت �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :نور ال�سماء العاملية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية  ،والية ال�سيب � ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة72793 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/4/1 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 976 :فـي 2012/6/23م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :مي�شان للتمور واحللويات
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�ؤ�س�سة التجارة واال�ستثمار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :روي ،والية مطرح ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/10/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة117070 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/2/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1270 :فـي 2018/12/2م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ل�ؤل�ؤة جمي�س للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :ذروة املجد اجلنوبية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 78 :ر.ب325 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/9/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة132076 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/3/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1322 :فـي 2019/12/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الركن الدبلوما�سي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :ركن الكيان الذهبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 327 :ر.ب511 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/9/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة134450 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/10/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1395 :فـي 2021/6/13م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أبو هال العاملية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة الأنفال املتحدة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 325 :ر.ب311 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/6/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة134450 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/10/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1395 :فـي 2021/6/13م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أبو هال العاملية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�ؤ�س�سة طيف الرحاب
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 21 :ر.ب130 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/7/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة138299 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/1/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1364 :فـي 2020/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بريحاء م�سقط العاملية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نور م�سقط العاملية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 292 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/10/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/13 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة33603 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/10/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  792 :فـي 2005/1/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف هوفامان ال رو�ش �أ جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فارما & �شويز جى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 6300 30 :ز ج �سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة33604 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/10/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  792 :فـي 2005/1/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف هوفامان ال رو�ش �أ جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فارما & �شويز جى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 6300 30 :ز ج �سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة33606 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/10/10 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  792 :فـي 2005/1/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف هوفامان ال رو�ش �أ جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فارما & �شويز جى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 6300 30 :ز ج �سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/7/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5006 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1999/1/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  632 :فـي 1998/10/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرافت فوودز جروب براندز �إل �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هورميل فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هورميل بلي�س� ،أو�سنت ،ميني�سوتا  ،55912الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5007 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1999/1/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  632 :فـي 1998/10/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرافت فوودز جروب براندز �إل �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هورميل فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هورميل بلي�س� ،أو�سنت ،ميني�سوتا  ،55912الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5008 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة31 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1999/1/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  632 :فـي 1998/10/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرافت فوودز جروب براندز �إل �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هورميل فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هورميل بلي�س� ،أو�سنت ،ميني�سوتا  ،55912الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5009 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة31 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1999/1/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  632 :فـي 1998/10/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرافت فوودز جروب براندز �إل �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هورميل فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هورميل بلي�س� ،أو�سنت ،ميني�سوتا  ،55912الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5944 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/4/15 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  664 :فـي 2000/1/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرافت فوودز جروب براندز �إل �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هورميل فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هورميل بلي�س� ،أو�سنت ،ميني�سوتا  ،55912الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة5945 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/4/15 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  664 :فـي 2000/1/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرافت فوودز جروب براندز �إل �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هورميل فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هورميل بلي�س� ،أو�سنت ،ميني�سوتا  ،55912الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة6972 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/2/21 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  674 :فـي 2000/1/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرافت فوودز جروب براندز �إل �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هورميل فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هورميل بلي�س� ،أو�سنت ،ميني�سوتا  ،55912الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة6973 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/8/1 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرافت فوودز جروب براندز �إل �إل �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هورميل فودز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هورميل بلي�س� ،أو�سنت ،ميني�سوتا  ،55912الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/9/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة2479 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1994/6/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  525 :فـي 1994/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفي�سرتو دويت�شالند ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفي�سرت و �إنتليكت�شوال بروبرتي جي �أم بي �أت�ش �آند كو .كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كايزر  -ويلهم � -أيل  51373 ،60ليفركوزن� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة2480 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1994/6/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  525 :فـي 1994/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفي�سرتو دويت�شالند ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفي�سرت و �إنتليكت�شوال بروبرتي جي �أم بي �أت�ش �آند كو .كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كايزر  -ويلهم � -أيل  51373 ،60ليفركوزن� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
-195-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1412

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة2484 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1994/6/18 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  525 :فـي 1994/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفي�سرتو دويت�شالند ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفي�سرت و �إنتليكت�شوال بروبرتي جي �أم بي �أت�ش �آند كو .كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كايزر  -ويلهم � -أيل  51373 ،60ليفركوزن� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9555 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/12 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  960 :فـي 2004/2/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفي�سرتو دويت�شالند ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفي�سرت و �إنتليكت�شوال بروبرتي جي �أم بي �أت�ش �آند كو .كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كايزر  -ويلهم � -أيل  51373 ،60ليفركوزن� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة20753 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2003/10/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  743 :فـي 2003/5/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفي�سرتو دويت�شالند ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفي�سرت و �إنتليكت�شوال بروبرتي جي �أم بي �أت�ش �آند كو .كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كايزر  -ويلهم � -أيل  51373 ،60ليفركوزن� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة20754 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2003/10/13 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  743 :فـي 2003/5/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفي�سرتو دويت�شالند ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفي�سرت و �إنتليكت�شوال بروبرتي جي �أم بي �أت�ش �آند كو .كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كايزر  -ويلهم � -أيل  51373 ،60ليفركوزن� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة20755 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/2/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  750 :فـي 2003/1/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفي�سرتو دويت�شالند ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفي�سرت و �إنتليكت�شوال بروبرتي جي �أم بي �أت�ش �آند كو .كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كايزر  -ويلهم � -أيل  51373 ،60ليفركوزن� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة20756 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/2/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  747 :فـي 2003/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوفي�سرتو دويت�شالند ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوفي�سرت و �إنتليكت�شوال بروبرتي جي �أم بي �أت�ش �آند كو .كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كايزر  -ويلهم � -أيل  51373 ،60ليفركوزن� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة108628 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/9/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1200 :فـي 2017/7/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك �آوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة108629 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/9/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1200 :فـي 2017/7/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك �آوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126124 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1284 :فـي 2019/3/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك �آوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126125 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1284 :فـي 2019/3/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك �آوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126126 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1284 :فـي 2019/3/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك �آوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126127 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1284 :فـي 2019/3/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك �آوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126715 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126716 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126717 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126718 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126719 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126720 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126721 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126722 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126723 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1292 :فـي 2019/5/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126724 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1292 :فـي 2019/5/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126725 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1288 :فـي 2019/4/14م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126726 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1292 :فـي 2019/5/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تكرتونيك كوردلي�س جي بيه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 100 :إ�ن ــوفي�ش ــن واي� ،أندر�س ــون كارولينـ ــا اجلنوبي ـ ــة ،29621
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/12 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

ما�سرتكارد
انرتنا�شيونال انكوربوريتد
ما�سرتكارد
انرتنا�شيونال انكوربوريتد
ما�سرتكارد
انرتنا�شيونال انكوربوريتد
اجمن انك
اوتي�س اليفاتور كومبني
اوتي�س اليفاتور كومبني
�ستاربك�س كوربوري�شن
�ستاربك�س كوربوري�شن
�ستاربك�س كوربوري�شن
�ستاربك�س كوربوري�شن
�ستاربك�س كوربوري�شن
�ستاربك�س كوربوري�شن
�ستاربك�س كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

1991/10/2

التجارة وال�صناعة

1991/10/2

التجارة وال�صناعة

1991/10/2

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1991/5/10
2011/10/30
2011/10/30
2001/11/4
2001/11/4
2001/11/4
2001/11/4
2001/11/4
2001/11/4
2001/11/4

26682 14

�ستاربك�س كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2001/11/4

26683 15
26679 16

�ستاربك�س كوربوري�شن
�ستاربك�س كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2001/11/4
2001/11/4

1

6105

2

6106

3

6107

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6113
71008
71009
26686
26687
26688
26675
26676
26677
26678
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م

رقم
العالمة
�ستاربك�س كوربوري�شن
26680
�ستاربك�س كوربوري�شن
26681
�ستاربك�س كوربوري�شن
26684
�ستاربك�س كوربوري�شن
26685
�ستاربك�س كوربوري�شن
26691
ذا كوكا كوال كومبني
26786
ذا كوكا كوال كومبني
26787
 71049املا�سة لت�صنيع اللحوم �ش.ذ.م.م
بريزدروف �أ.جي
6271
فان�س انك
6253
فان�س انك
6254
ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2001/11/4
2001/11/4
2001/11/4
2001/11/4
2001/11/4
2001/11/28
2001/11/28
2011/12/11
1991/11/23
1991/11/16
1991/11/16

جلوبال جوري براندز بي.فـي التجارة وال�صناعة

1991/4/21

74902 29

�سوال�س �سين�س
�أند اجننرينغ كو ليمتد

التجارة وال�صناعة

2012/6/18

74901 30

�سوال�س �سين�س
�أند اجننرينغ كو ليمتد

التجارة وال�صناعة

2012/6/18

71221 31
71222 32
71223 33

اي تي �سي ليمتد
اي تي �سي ليمتد
اي تي �سي ليمتد

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2011/11/21
2011/11/21
2011/11/21

 70687 34ريني�سان�س هوتيل هولدينغز ,انك التجارة وال�صناعة

2011/10/10

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

5384
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رقم
م
العالمة

املهنــة

ا�سـم ال�شركـة

تاريخ الت�سجيل

 70688 35ريني�سان�س هوتيل هولدينغز ,انك التجارة وال�صناعة

2011/10/10

التجارة وال�صناعة

2006/4/16

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1991/12/4
2011/10/9
2011/11/15
2011/8/8
2011/8/8
2011/8/8
2011/8/8
2011/8/8
2011/8/8
2011/8/8
2011/8/8
2011/12/3

التجارة وال�صناعة

2001/8/15

 70564 50مرياج ريزورت�س ,انكوربوريتيد التجارة وال�صناعة
 70563 51مرياج ريزورت�س ,انكوربوريتيد التجارة وال�صناعة
ام جي ام ري�سورت�س
التجارة وال�صناعة
70570 52
انرتنا�شيونال

2011/10/5
2011/10/5

39671 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

6315
70678
71162
69629
69630
69631
69632
69633
69634
69635
69636
71446

26160 49

ال�شركة العاملية
للمواد الغذائية
ذابروكرت اند غامبل كومبني
ما�ستيلون ات�ش ان او ا�س ا�س ايه
ذا جيليت كومبانى ال ال �سي
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
وونغ لو كات ليمتد
جرنال ميلز انك
�سانغيونغ موتور
كومباين  -م�ساهمة
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رقم
م
العالمة
70569 53
70568 54
70567 55
70566 56
70565 57
70522 58
71164 59
27009 60
26526 61
26527 62
25287 63
70485 64
70486 65

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

ام جي ام ري�سورت�س
انرتنا�شيونال
ام جي ام ري�سورت�س
انرتنا�شيونال
ام جي ام ري�سورت�س
انرتنا�شيونال
ام جي ام ري�سورت�س
انرتنا�شيونال
ام جي ام ري�سورت�س
انرتنا�شيونال
وي�سرتن انرتتريد ال تي دي
�سوميتومو ربر
�إند�سرتيز� ,أل تي دي
مريك �شارب �آند دوهم بي.فـي
�سيجنوم انرتنا�شيونال اي جي
�سيجنوم انرتنا�شيونال اي جي
ديرنز كلوب
انرتنا�شيونال ليميتد
�شركة كيو .ان.بي
للخدمات املالية
�شركة كيو .ان.بي
للخدمات املالية
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التجارة وال�صناعة

2011/10/5

التجارة وال�صناعة

2011/10/5

التجارة وال�صناعة

2011/10/5

التجارة وال�صناعة

2011/10/5

التجارة وال�صناعة

2011/10/5

التجارة وال�صناعة

2011/10/3

التجارة وال�صناعة

2011/11/15

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2002/01/5
2001/10/17
2001/10/17

التجارة وال�صناعة

2001/4/8

التجارة وال�صناعة

2011/10/2

التجارة وال�صناعة

2011/10/2
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

70487 66

�شركة كيو .ان.بي
للخدمات املالية

التجارة وال�صناعة

2011/10/2

70488 67

�شركة كيو .ان.بي
للخدمات املالية

التجارة وال�صناعة

2011/10/2

68

6207

�شركة برادات مطرح �ش.م.م التجارة وال�صناعة

1991/10/30

69

6143

�شركة برادات مطرح �ش.م.م التجارة وال�صناعة

1991/10/16

72013 70

�سيكو هولدجنز كابو�شيكي
كاي�شا (وتتاجر با�سم �سيكو التجارة وال�صناعة
هولدجنزكوربوري�شن)

2011/12/28

66349 71

�سيل الدولية �ش.م.م

التجارة وال�صناعة

2011/1/15

70506 72

ال بي �سي  -اي بي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2011/10/2

70507 73

ال بي �سي  -اي بي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2011/10/2

70508 74

ال بي �سي  -اي بي ليمتد

التجارة وال�صناعة

2011/10/2

70943 75

زافكو �ش .م.ح

التجارة وال�صناعة

2011/10/29

025389 76

ال�صيدلية الوطنية �ش.م.م التجارة وال�صناعة

2001/4/22

025389 77

ال�صيدلية الوطنية �ش.م.م التجارة وال�صناعة

2001/4/22
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ا�ستــدراك
تن ــوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إىل �أن ـ ــه ق ــد وقـ ــع خطـ ـ�أ م ــادي عنـ ــد
ن�شـر �إعالن بدء �أعمال الت�صفيـة ل�شركة جوهرة احلد للتجارة �ش.م.م ،املن�شـور فـي اجلريدة
الر�سمي ــة الع ـ ــدد ( ،)1409ال�ص ــادر بتاريـ ــخ � 19صف ــر 1443هـ ،املوافـ ــق � 26سبتمب ــر 2021م،
�إذ ورد ا�سم امل�صفي ورقم هاتفه كالآتي:
حارب بن �سامل بن حارب املعمري
هاتف رقم94000958 :
وال�صحيــــح هـــــو:
مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
هاتف رقم99055200 :

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع مرتفعات ق�صبية البو�سعيد �ش�.ش.و
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �إبداع مرتفعات ق�صبية البو�سعيد �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٠١٢٤١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٠٩٨:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٩٥٦٥٠٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركون العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �أركون العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٩٧١٠٩
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -مبنى رقم - ٢٨٣٥:بناية برج املدينة  -الطابق الثالث � -شقة رقم٣١٠:
�ص.ب ٥٧٥:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم ٢٤٩٩١٨٩٩ - ٩٩٣٥١١١٦:فاك�س رقم٢٤٤٧٥٤٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حمد بن �سلطان ال�شيباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمجر اجلمار احلديث �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حمد بن �سلطان ال�شيباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمجر اجلمار
احلديث �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧١٨٢٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٣٥١:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٩٣١٢٢٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سيف بن علي بن �سيف البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن علي بن �سيف البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سعف للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٨٠٨٦٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٨٧٦٧٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-215-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٢

يعقوب بن هوي�شل بن �سامل الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال مقنيات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يعقوب بن هوي�شل بن �سامل الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شمال مقنيات
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٧٧٦٦وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٤٥:ر.ب١٥٠:
هاتف رقم٩٥٢١٧٦٦١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
زايد بن مبارك بن من�صور ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفوة احلزم للتجارة  -تو�صية
يعلن زايد بن مبارك بن من�صور ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صفوة احلزم
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٨٨٣١٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٣٧:ر.ب٣٢٩:
هاتف رقم٩٢٣٨٩٤٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طوير�ش بن �سعيد بن طوير�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق الأحجار املثالية �ش.م.م
يعلن طوير�ش بن �سعيد بن طوير�ش البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بريق الأحجار
املثالية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١١٤٨٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٧٧٧٥٨٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
وليد بن �سعيد بن مطر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوري غ�ضفان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن وليد بن �سعيد بن مطر املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جوري غ�ضفان للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٦١٧٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٥:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٢٣٧٢٣٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يا�سر بن مرهون بن خمي�س اليحمدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفكار الطيف  -تو�صية
يعلن يا�سر بن مرهون بن خمي�س اليحمدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أفكار الطيف -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٤٢٢٨٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٥٥٠:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٩٢٤٧٠٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن فهد بن �سلطان بن عبداللـه املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فهد بن �سلطان بن
عبداللـه املعمري وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٢٧٦٢٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٦:ر.ب٣٢٤:
هاتف رقم٩٩٦٧٩٧٩٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن را�شد بن �سليمان احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع خيوط الفجر احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن را�شد بن �سليمان احلامدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع خيوط
الفجر احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٠١١٥٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧١٩٦٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �أحمد العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سافر العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن �أحمد العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�سافر العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٠٤٦٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٨١١:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٧١١٤١١٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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القا�سم بن جمعة بن �سالم ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التدقيق الثالثي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن القا�سم بن جمعة بن �سالم ال�صقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التدقيق الثالثي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٢١٤٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٤٠٦٦٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سلطان بن �سامل امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلوت املتحدة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سلطان بن �سامل امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سلوت املتحدة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٩٥٥٠٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩٤٣:ر.ب١١٤:
هاتف رقم٩٥٢٧١٥٠٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن علي احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صالح بن علي احل�ضرمي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن �صالح بن علي احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صالح بن علي احل�ضرمي و�أوالده
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٢٦٤٢٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٦٤٧٧٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صالح بن علي بن �صالح احل�ضرمي وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن �صالح بن علي احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صالح بن علي بن �صالح احل�ضرمي
وولده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٠٧٤٨٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٦٤٧٧٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ماجد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سرايا �صحار الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ماجد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سرايا �صحار
الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٦٩٦٥٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٤١٨٥٥٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أمل بنت �سعيد بن �سامل الرحبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سيم اخليال الربونزي �ش.م.م
تعلن �أمل بنت �سعيد بن �سامل الرحبية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة مرا�سيم اخليال الربونزي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٧٤٥٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٢م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بدبد  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٦٠٠:ر.ب٤٨٨:
هاتف رقم٩٢٧٤٧٦٢٠:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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بدر بن هالل بن �سعيد ال�شق�صي
و�سيف بن عامر بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرميد للأعمال �ش.م.م
يعلن بدر بن هالل بن �سعيد ال�شق�صي و�سيف بن عامر بن �سامل املعمري �أنـهما يقــومان
بت�صفـيــة �شركة قرميد للأعمال �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣٢٩٧٢٤وللم�صفيني وحـدهما حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــيني ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٣١:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٤١١١٤٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـيان مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـيني
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــيان
علي بن يو�سف بن حممد املطرو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بن يو�سف الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن يو�سف بن حممد املطرو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بن يو�سف الوطنية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٦٢١٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢٤:ر.ب٣٢٤:
هاتف رقم٩٦٣٣١١٣٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن علي بن حمد ال�سلماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الإبداع العاملي ال�شامل خلدمات التطوير والتجارة �ش.م.م
يعلن هالل بن علي بن حمد ال�سلماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإبداع العاملي ال�شامل
خلدمات التطوير والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١١٦٩٩٨
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٣٥٠٥٠٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سن بن مو�سى بن يو�سف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للرتويج والت�سويق �ش.م.م
يعلن ح�سن بن مو�سى بن يو�سف �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شرق الأو�سط للرتويج
والت�سويق �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٤٤٨٦١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٨٥:ر.ب١١٤:
هاتف رقم ٢٤٧٩٩٣٥٠:فاك�س رقم٢٤٧٠١٠٩٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن عبداللـه الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النور ملنتجات الأملنيوم  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النور ملنتجات
الأملنيوم  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٥٧٨٦وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٢٣٠٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزدجايل للخدمات املتحدة �ش.م.م
يعلن طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الزدجايل للخدمات
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٥٢٢٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٤٤٤٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن عبداللـه بن حمدان املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل جنوب لوى للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن حمدان املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل جنوب لوى
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٥٨١٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٩:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٩٢٢٣٠٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالرحمن بن �أحمد بن �سليمان املجيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االبتكار احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالرحمن بن �أحمد بن �سليمان املجيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االبتكار احلديثة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٨٠٥٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦٣١٣٨٩١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن زايد بن خمي�س بيت حميدون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن حميدون و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن زايد بن خمي�س بيت حميدون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن حميدون و�أوالده
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٠٧٠٦٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٢٧٤٥٠٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن عقيل بن �سامل باعلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرباط للتطوير املتعدد املحدودة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عقيل بن �سامل باعلوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرباط للتطوير املتعدد
املحدودة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢١٠٥١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٨٥٢٢٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �أحمد بن بخيت الربعمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درب البوادي �ش.م.م
يعلن �سامل بن �أحمد بن بخيت الربعمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة درب البوادي �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٨٥٩٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٨٨٨٦٦٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمود اخلوير �ش.م.م
يعلن �سامل بن �أحمد بن بخيت الربعمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عمود اخلوير �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٣١١٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٨٨٨٦٦٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة معهد ال�شرق للتدريب الإداري والتقني �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معهد ال�شرق للتدريب
الإداري والتقني �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١١٥٣٦٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٨١٢١٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمطة ميناء �صاللة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن �أحمد ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمطة ميناء �صاللة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٦٢٣٤٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٨١٢١٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن حممد بن �سامل قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سماء ال�شتوية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن حممد بن �سامل قطن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سماء ال�شتوية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٥٥٥٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٧٠٦١٥٥٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن عي�سى بن علي املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد عي�سى علي املع�شني و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن عي�سى بن علي املع�شني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد عي�سى علي
املع�شني و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٢١٧٢٠١١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٤٠٤:ر.ب٢١٤:
هاتف رقم٩٦٥٥٨٨٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن م�سعود تبوك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سامل م�سعود تبوك للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سامل بن م�سعود تبوك �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن �سامل م�سعود
تبوك للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٧٠٩١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٥٨١٧٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن حفيظ بن عبدالعزيز الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم املا�سي املتحدة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن حفيظ بن عبدالعزيز الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجم املا�سي
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٦٧٢٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٣٥١١١١٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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قي�س بن �سامل بن عبدالعزيز الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العود الأزرق لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن قي�س بن �سامل بن عبدالعزيز الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العود الأزرق لال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٨٥٥١٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٥١١٠٥٥٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن م�سلم بن �سامل العوائد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة التطوير الوطنية املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن علي بن م�سلم بن �سامل العوائد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التطوير الوطنية املتحدة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٢٣٣٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩١٧١٠٨٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن نا�صر بن �سليمان القا�سمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركن امل�ستقيم �ش.م.م
يعلن خمي�س بن نا�صر بن �سليمان القا�سمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الركن امل�ستقيم
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٤٢٤٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٨٥:ر.ب٦١٥:
هاتف رقم٩٩٤٣٧٣١٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يون�س بن �سليمان بن حمد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء العربية الوطنية �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن حمد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صحراء العربية
الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨١٦٩٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٤/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٤٤٤٩٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل اجلمريا �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل اجلمريا �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٠٣٥٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٠٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣٧٩١٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء جمريا �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجواء جمريا �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٩٢٦٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٠٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣٧٩١٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-234-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٢

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلمريا احلديثة �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع اجلمريا احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨٤٢٧١٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٠٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٣٧٩١٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن خليفة بن را�شد ال�شافعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار اجلزيرة العاملية �ش.م.م
يعلن حممد بن خليفة بن را�شد ال�شافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أزهار اجلزيرة العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣٠٨٧٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٥٩٥٩٧٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن يحيى بن �سامل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املجد الدولية �ش.م.م
يعلن يعقوب بن يحيى بن �سامل العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل املجد الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧١٤٠٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ٥١٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٨٩٣٠٠٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط بي�ضاء العاملية �ش.م.م
يعلن يعقوب بن يحيى بن �سامل العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خطوط بي�ضاء العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٤٦٢٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥١٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٨٩٣٠٠٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة العاملية لال�ستثمارات والأعمال الدولية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية لال�ستثمارات
والأعمال الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٥٧٠٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للهند�سة والكهرباء �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية للهند�سة
والكهرباء �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٩٩٩٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سامل بن خمي�س الرا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اماليا لتجارة العطور �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن خمي�س الرا�سبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اماليا لتجارة العطور
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٩٨٠٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٨٨٨٨٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن �سعيد بن عامر احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تالل بوابة الرمال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سعيد بن عامر احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل بوابة الرمال
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٣٩٥٢٩
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٢٦١٩٩٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حماد بن �سهيل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغبرية العاملية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حماد بن �سهيل العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغبرية العاملية
للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٠٣٢٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٤٩٩٥٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن علي بن حممد الظهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد علي حممد الظهوري و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن علي بن حممد الظهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد علي حممد
الظهوري و�شريكه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٦٣٢٥٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢٦:ر.ب٨١١:
هاتف رقم٩٢١٥٥٩٤٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سعيد بن م�سلم احلمي�ضي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي ال�سهلة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �سامل بن �سعيد بن م�سلم احلمي�ضي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي ال�سهلة للتجارة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٦٤٩٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٢٠:ر.ب٤٠٠:
هاتف رقم٩٢٧٥٣٣٨٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداخلالق بن عامر بن من�صور الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املن�صور العاملية للتعدين �ش.م.م
يعلن عبداخلالق بن عامر بن من�صور الروا�س �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املن�صور العاملية
للتعدين �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٠١٩٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم ٩٢٣٣٠٩٢٢:فاك�س رقم٢٣٢٩٢٧٤٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن حمود بن �سامل اجل�سا�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطري الأ�سود احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن حمود بن �سامل اجل�سا�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطري الأ�سود احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٢٩٠٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ٢٢٩:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩٢٢٧٢٢٨٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جناة بنت خليفة بن �ضويعن العامرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عجائب بدية للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن جناة بنت خليفة بن �ضويعن العامرية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة عجائب بدية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٣١٤٧وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٨٠٠٥٥٤:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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نا�صر بن �سعيد بن نا�صر ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح النب�أ الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سعيد بن نا�صر ال�سعدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صروح النب أ� الوطنية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٤٥٥٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٤٧٤٥٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمدان بن علي بن حممد الري�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ألوان �شنا�ص احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن حمدان بن علي بن حممد الري�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ألوان �شنا�ص احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٥٤٥٩وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٥:ر.ب٣٢٤:
هاتف رقم٩٤٤٣٤٩٩٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نايف بن عبداللـه بن �سيف العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بركات يرثب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نايف بن عبداللـه بن �سيف العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع بركات يرثب
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٦٠٤٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٢٢٤:ر.ب٥١٥:
هاتف رقم٩٩٥٣٤٤٥٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن �صالح بن حمود �أمبو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأرزاق ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن �صالح بن حمود �أمبو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأرزاق ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٩٩٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٤١٣:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٩١١٣١٣١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عي�سى بن �سليمان بن �شام�س ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكوكب الأبي�ض �ش.م.م
يعلن عي�سى بن �سليمان بن �شام�س ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكوكب الأبي�ض
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٠٥٥٦٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٧/١٢/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١١١:ر.ب٦١٥:
هاتف رقم٩٩٦١٥٩٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن طاهر بن علوي عيديد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمورية للم�شاريع العامة �ش.م.م
يعلن �صالح بن طاهر بن علوي عيديد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عمورية للم�شاريع العامة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢٠٥٥٦٠٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٨٣٣١٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن حمد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلارثي للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن حمد احلارثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلارثي
للمقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩١٤٧٩وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٣٢٨٨٨٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شواطئ �صحم احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �شهاب بن حمد بن هوي�شل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شواطئ �صحم
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١١٩١٩٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٢٢٩٩٩٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن را�شد بن
حممد الها�شمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٧٩٧٩٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩١٧٧٢٢٢٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فيا�ض بن علي بن عبداللـه اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة النجف لأعمال ال�صيانة والديكور  -ت�ضامنية
يعلن فيا�ض بن علي بن عبداللـه اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجف لأعمال ال�صيانة
والديكور  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1006684وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 2978 :ر.ب112 :
هاتف رقم99249919 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط البحرية �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شـ ــارات املاليـ ــة واالقت�صادي ــة �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة م�سقط البحرية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1259237وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 171 :ر.ب620 :
هاتف رقم95842483 - 24486073 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جمال بن نا�صر بن �سعد العبداللـه العبيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدن اخلليج �ش.م.م
يعلن جمال بن نا�صر بن �سعد العبداللـه العبيد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مدن اخلليج
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1022166وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/10/4م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 2235 :ر.ب112 :
هاتف رقم96933926 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وكاالت النجوم املالحية  -تو�صية
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
وكاالت النجوم املالحية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1266327
وفقـا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
المــور التــي تتعلـ ــق
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر -اخلوير  -مبنى رقم - 2835 :بناية برج املدينة
الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 24991899 - 99351116 :فاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عمر بن �سامل بن حمد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�س لال�ستثمار وامل�شاريع �ش.م.م
يعلن عمر بن �سامل بن حمد الها�شم ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مـ ــرا�س لال�ستثم ــار
وامل�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1076127وفقـا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/10م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
والية بو�شر � -سكة رقم - 246 :جممع رقم255 :
بناية رقم - 5507/1 :الطابق الثالث
هاتف رقم99349958 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن �إبراهيم الكوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي مالحة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �إبراهيم الكوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي مالحة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3216870وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 364 :ر.ب324 :
هاتف رقم99533744 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن �سعيد وعبداللـه بن حممد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �إبراهيم الكوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد بن �سعيد
وعبداللـه بن حممد للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3211541وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 133 :ر.ب311 :
هاتف رقم99533744 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حامد بن علي بن حامد العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حامد بن علي بن حامد العربي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حامـد بن علـي بـن حامـد العــربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حامد بن علي بن حامد
العربي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1022260وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 397 :ر.ب324 :
هاتف رقم99316636 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن هالل بن حمد احلرملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سمار املتكاملة �ش.م.م
يعلن حمد بن هالل بن حمد احلرملي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�سمار املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1296077وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم99470222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن زيد بن �سيف املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف املريغة للتجارة �ش.م.م
يعلن حمـ ــمد بن زيد بن �س ــيف املعول ــي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرياف املريغة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1046720وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/9/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 118 :ر.ب323 :
هاتف رقم92030802 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن حممد بن �سامل امل�شرفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الياقوت للتجارة �ش�.ش.و
يعلن را�شد بن حممد بن �سامل امل�شرفـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الياق ــوت للتجــارة
�ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1278004وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 284 :ر.ب134 :
هاتف رقم99113105 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد اخلليج للخدمات التعليمية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سعي ــد احلو�سن ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة أ�م ــجاد اخلليــج
للخدمات التعليمية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1172497وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92926962 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن �سامل بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال املحيط الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سامل بن �سعيد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شمال املحيط الوطنية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1331168وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/13م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية ينقل  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 2364 :ر.ب111 :
هاتف رقم95227445 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�ساملة بنت خليفة بن حمد احلجرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي بدية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن �ساملة بنت خليفة بن حمد احلجرية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة مرا�سي بدية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1100423وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم71118183 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد ل�صحة الإن�سان �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبعاد ل�صحة الإن�سان
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1364752وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1010 :ر.ب132 :
هاتف رقم91402842 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو نبيل �ش.م.م
يعلن مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�أبو نبيل �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1031155وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 418 :ر.ب131 :
هاتف رقم93588844 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم للتقنية احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
النجم للتقنية احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1200228
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 418 :ر.ب131 :
هاتف رقم93588844 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة اخلليج �ش.م.م
يعلن مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
جنمة اخلليج �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1389378وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 418 :ر.ب131 :
هاتف رقم93588844 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط الكربى الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
م�سقط الكربى الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1810324
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 418 :ر.ب131 :
هاتف رقم93588844 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن �سعيد بن خمي�س املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ترانيم غ�ضفان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عمر بن �سعيد بن خمي�س املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة ترانيم غ�ضفان للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1068854وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 55 :ر.ب325 :
هاتف رقم95689166 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
في�صل بن جمعة بن �آدم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط حتا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن في�صل بن جمعة بن �آدم البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط حتا للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1160525وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم99355664 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للت�أثيث والت�صميم الداخلي �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شـ ــارات املاليـ ــة واالقت�صادي ــة �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة العاملية للت�أثيث والت�صميم الداخلي �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،1100482وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 171 :ر.ب620 :
هاتف رقم95842483 - 24486073 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1399411وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 171 :ر.ب620 :
هاتف رقم95842483 - 24486073 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العالمة للأعمال واخلدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة العالمة للأعمال
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٢١٥١ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �سيادة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سنديان املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �سيادة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
ال�سنديان املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٨٧٦٣٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
غازي بن حممد العمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سياج مرباط املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن غازي بن حممد العمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سياج مرباط املتحدة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣١٨٤٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن يو�سف بن حممد املطرو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن يو�سف املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن يو�سف بن حممد املطرو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ابن يو�سف املتحدة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٣٦٥٩ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الربج املميز �ش.م.م
يعلـن �سامل بن حممد بن �سامل البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �إعمار الربج املميز �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٠١٠٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال البوادي �ش.م.م
يعلـن �سامل بن حممد بن �سامل البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة رمال البوادي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٢٤٦٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيدي الأمينة للخدمات الدولية �ش.م.م
يعلـن �سامل بن حممد بن �سامل البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأيدي الأمينة للخدمات
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٠٠١٤ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مزون البادية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن �سامل البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مزون البادية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٧٥٤٨ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�صول البوادي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن �سامل البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أ�صول البوادي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٤٦٤٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الر�سي�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي الوهيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تالل الر�سي�س للتجارة  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٩٥٢١ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يعقوب بن علي الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سائم املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن يعقوب بن علي الرواحي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الن�سائم املتحدة  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٤٠٦٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن فا�ضل الهديفي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن فا�ضل الهديفي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن فا�ضل الهديفي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سعيد بن فا�ضل الهديفي و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٦٠٢٤٥٠٥
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق ال�سالم العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة �آفاق ال�سالم العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٢٩١٦٨
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املليونري للم�شاريع احلديثة �ش.م.م

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة املليونري للم�شاريع احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٢١٦٠٥٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح التمام للتجارة والتعمري �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة �سيح التمام للتجارة والتعمري �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٢٨١٨٠١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن �سعيد بن حمد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفاحت للتعمري �ش.م.م
يعلـن �سليمان بن �سعيد بن حمد البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الفاحت للتعمري �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠٧٧٤٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فار�س ال�سليماين  -تو�صية
يعلـن حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبو فار�س ال�سليماين -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٣٨٥٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة منتزه الوادي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة منتزه الوادي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٨٢٧٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل منح احلديثة �ش.م.م
يعلـن حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تالل منح احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٣٦٨٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سيف بن ربيع اخلمي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صحراء خيله للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سيف بن ربيع اخلمي�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �صحراء خيله
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٧٣٠٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثنى لل�شحن والتفريغ �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
املثني لل�شحن والتفريغ �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٤٠٠١٢
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن علي ال�سنيدي وولده  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
عبداللـه بن علي ال�سنيدي وولده  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٥٧٢٣٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم هرمز للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
ن�سائم هرمز للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦١٥٥٦ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب بيكر تلي �أم كي �أم (عمان)
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط مريدين جلوبال �ش.م.م
يعلـن مكتب بيكر تلي �أم كي �أم (عمان ) ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�سقط مريدين جلوبال
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥١٢٤٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أيربا�ص عمان �ش.م.م
يعلـن مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
�أيربا�ص عمان �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٥٦٣٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبناء خمي�س الغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبناء خمي�س الغيثي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٨٦٨٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب جند  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هياب �سينج الهند�سية �ش.م.م
يعلـن مكتب جند  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة هياب �سينج الهند�سية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٤١٤٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن �سامل احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فهود الأولى للتجارة واخلدمات املتكاملة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �سعيد بن �سامل احلرا�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة فهود الأوىل للتجارة
واخلدمات املتكاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٢٤٥٧٠
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزود للتموينات الغذائية �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
املزود للتموينات الغذائية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٠٥٨٧٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة ال�شهباء اجلديدة �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
جوهرة ال�شهباء اجلديدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٥٢٠٧١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار احلكمة الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
دار احلكمة الذهبي للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢٩٩٢٠٧ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن �أحمد املحمودي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن املحمودي الدولية �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن �أحمد املحمودي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ابن املحمودي الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٤٦٨٣ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن علي بن �سليمان ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شعاع اجلزيرة الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن علي بن �سليمان ال�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شعاع اجلزيرة
الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٥١٩٣٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نبهان بن خليفة بن من�صور العمريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف الوطن الأهلية  -ت�ضامنية
يعلـن نبهان بن خليفة بن من�صور العمريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أرياف الوطن
الأهلية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٤٤٩٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �أحمد العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو �سهيل العجمي و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن �أحمد العجمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبو �سهيل العجمي
و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٣١٥٢٣٥٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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بدرية بنت عبداللـه ال�صوافية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع بيا�ض اليا�سمني املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن بدرية بنت عبداللـه ال�صوافية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة م�شاريع بيا�ض اليا�سمني
املميزة للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٩٤٧٤٨
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
مكتب م�سقط للمحا�سبة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احتاد �سماء عمان �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة احتاد �سماء عمان �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٨٠١٩٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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