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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
العـ ـ ــدد ()1391

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  26رم�ضـ ــان 1442هـ

املـواف ــق  9ماي ـ ـ ـ ـ ــو 2021م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/42فـي �ش�أن منح الأرا�ضي احلكومية.
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/43ب�إجازة اتفاقية امتياز الغاز للمربع ( )6بني حكومة
�سلطنة عمان و�شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م).
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العــدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/1/15باملوافق ـ ــة علـ ــى ت�أ�سيـ ــ�س �شركـة مدنيـة
للمحامـاة.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات 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.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
ا�ستــدراك.
البنك املركزي العماين
�إعالن ب�ش�أن القيمة الإجمالية للنقد املتـداول فـي ال�سلطنة �إلى نهاية �شهر مار�س 2021م.
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�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن �شعبان البلو�شي للتجارة و�شريكته �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�ش الأحالم للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنود ل�صناعة ال�سجاد �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�سويق التكنولوجي الرائدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار املرجانية للخدمات البحرية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابراء للدواجن �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل اليحيائي ونا�صر املكتومي للتجارة -
ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل اليحيائي ونا�صر املكتومي للتجارة -
ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريان املخطم للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياح ال�صوحمان للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دلتا املوالح �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأجرا�س ال�صفراء للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �سليمان احلديثة للإن�شاء
والتعمري  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مفاهيم حللول الأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مو�سى للتجارة واخلدمات الهند�سية اخلا�صة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم العذيبة للأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه غدير و�سعيد اجلنيبي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الدقم للم�شاريع �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تغاريد احلافر للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوارق ظهر للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف بن �سعيد بن �سامل الربامي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول �شمال الباطنة احلديثة للتجارة -
ت�ضامنية.
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133
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج الدقم للتجارة �ش.م.م.
133
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول اجلبني للتجارة �ش.م.م.
134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جرنا�س الدقم للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات العدابة للتجارة واخلدمات �ش.م.م134 .
135
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فيافـي نفون للتجارة �ش.م.م.
135
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دليل الدقم للتجارة �ش.م.م.
136
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع البخي�شة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح اجلازر للتجارة احلديثة �ش.م.م136 .
137
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات ال�سرية للتجارة �ش.م.م.
137
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو دماين و�شركاه �ش.م.م.
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق احلافر للتجارة احلديثة �ش.م.م.
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل وعبداللـه وعلي للتجارة �ش.م.م.
139
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امتياز الدقم املتكاملة �ش.م.م.
139
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط اجلازر للتجارة �ش.م.م.
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع اجلرح للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة مدركة للتجارة املتكاملة �ش.م.م140 .
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو حمد و�شركاه للتجارة �ش.م.م.
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات البطني للم�شاريع �ش.م.م.
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكون بنتول للتجارة �ش.م.م.
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو فهد و�شركائه �ش.م.م.
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي �صحار املتكاملة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود املحافظة املتميزة للتجارة �ش.م.م143 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤ�س�سة املميزة العاملية للتجارة �ش.م.م144 .
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالك ال�سالم للتجارة  -تو�صية.
145
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور الفلج املتحدة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الباطنة املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية145 .
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146
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض املنخف�ضة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن ح�سن جابر اجلابري و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنية.
146
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمدان بن عبداللـه بن علي ال�سريحي
و�شركاه للتجارة  -تو�صية.
146
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربق للتقنية �ش.م.م.
147
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�صب العاملية �ش.م.م.
147
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج ال�صحراء للتجارة �ش.م.م.
147
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جنم املحافظة اجلديدة �ش.م.م147 .
148
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال اجلفنني للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي اجلفنني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م148 .
148
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن ال�سعيد الدولية �ش.م.م.
148
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف املخرتع للتجارة �ش.م.م.
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق م�سقط العاملية �ش.م.م.
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع اخلري والكرم للتجارة �ش.م.م.
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمم لال�ست�شارات الإدارية �ش.م.م.
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخازن املميزة �ش.م.م.
150
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغليلة �ش.م.م.
�إعالن عن انته ــاء �أعمـ ــال الت�صفـي ــة ل�شركـ ــة النجـ ــم العالـ ــي الوطني ـ ــة للتج ـ ـ ــارة
150
واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجليمي ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية150 .
150
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيد واجد للتجارة �ش.م.م.
151
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ا�سرت للخدمات العاملية �ش.م.م.
151
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار املرعي للتجارة  -ت�ضامنية.
151
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراقي العاملية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الأمان الوطنية احلديثة للتجارة -
151
تو�صية.

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2021/42
فـي �ش�أن منح الأرا�ضي الحكومية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  82/88باعتماد الالئحة التنفـيذية لتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة،
وعلى نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،84/81
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يكون منح الأرا�ضي احلكومية ال�سكنية ،وفقا لل�ضوابط وال�شروط املبينة فـي امللحق املرفق
فـي هذا املر�سوم.
املــادة الثانيـــة
يكون منح الأرا�ضي احلكومية التجارية ،وال�سكنية التجارية وال�صناعية والزراعية بحق
االنتفاع وفقا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5
امل�شار �إليه.
املــادة الثالثــــة
ت�س ــري علــى طلبــات ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�سكنية املقدمة �إلى وزارة الإ�سكان
والتخطيط العمرانــي قب ــل العمل ب�أحكام هذا املر�سوم ،ال�ضوابط وال�شروط املن�صو�ص
عليها فـي امللحق املرفق فـي هذا املر�سوم.
كما ت�سري على طلبات ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية التجارية ،وال�سكنية التجارية وال�صناعية
والزراعية املقدمة �إلى وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين قبل العمل ب�أحكام هذا املر�سوم،
ال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5امل�شار �إليه.
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

املــادة الرابعـــة
ي�صدر وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذا املر�سوم،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالقرارات القائمة مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة اخلام�ســـة
يلغى نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/81امل�شار �إليه،
كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة ال�ساد�ســــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 23 :من رم�ضـــــــــان �سنـة 1442هـ
املـوافــــق 6 :من مايــــــــــــــو �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-8-
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ملحـــق
�ضوابط و�شروط منح الأرا�ضي احلكومية ال�سكنية
 - 1يج ــوز لوزارة الإ�سك ــان والتخطي ــط العمران ــي �أن متنــح قطعة �أر�ض حكومية �سكنية
واحدة ملقدم الطلب ،وذلك فـي املخططات التف�صيلية املعتمدة.
 - 2ي�شرتط ملنح الأر�ض احلكومية ال�سكنية ما ي�أتي:
�أ � -إذا ك ــان مقدم الطلب رجال ،يجب �أن يكون قد �أكمل ( )23ثالثا وع�شرين �سنة،
و�أن يك ــون معي ــال لأ�ســرة مكونة من زوجة و�أبناء �أو �أحدهما� ،أو لأحد الوالدين،
�أو �أن يكون معيال لنف�سه �شريطة �أال يقل �سنه عن (� )40أربعني �سنة ،وي�صدر �سند
ملكية الأر�ض با�سم الزوجني �إذا كان الرجل معيال لأ�سرة.
ب � -إذا كان مقدم الطلب امر�أة ،يجب �أن تكون قد �أكملت ( )23ثالثا وع�شرين �سنة ،و�أن
تكون العائل الوحيد لأ�سرتها �أو متزوجة من غري عماين ومقيمة فـي ال�سلطنة
�إقامة دائمة� ،أو �أن تكون مطلقة �أو �أرملة �أو مهجورة ولي�س لديها �أبناء� ،أو معيلة
لنف�سها �شريطة �أال يقل �سنها عن (� )40أربعني �سنة.
 - 3تك ــون الأولوي ــة فـ ــي من ــح الأر�ض احلكوميــة ال�سكني ــة للأ�سرة التــي ال متت ــلك منــزال
�أو �أر�ضا �سكنية �صاحلة للبناء ،وال يجوز بيع الأر�ض املمنوحة �إال بعد �إمتام البناء،
ووفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين.
 - 4ي�شرتط ملنح الأر�ض احلكومية ال�سكنية للأ�سرة �أال يكون �أحد �أفراد الأ�سرة قد �سبق
منحه �أر�ضا �سكنية قبل العمل ب�أحكام هذا املر�سوم.
 - 5متنح الأر�ض احلكومية ال�سكنية فـي والية مقدم الطلب �أو فـي الوالية التي بها مقر
عمله الدائم بح�سب الأحوال.
 - 6يجوز ا�ستثناء بع�ض طلبات منح الأرا�ضي احلكومية ال�سكنية من ال�ضوابط وال�شروط
امل�شار �إليها ،وذلك وفقا للقواعد التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير الإ�سكان
والتخطيط العمراين بعد موافقة جمل�س الوزراء.
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2021/43
ب�إجازة اتفاقية امتياز الغاز للمربع ()6
بين حكومة �سلطنة عمان و�شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م)
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٧٤/٣٣ب�ش�أن ال�شركات امل�ؤ�س�سة مبوجب مر�سوم �سلطاين،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٧٦/٤٨ب�ش�أن توقيع املعامالت املالية اخلارجية والداخلية،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٠٥ / ٢مبنح حق امتياز ا�ستك�شاف وا�ستغالل الهايدروكاربون
فـي مربع ( )٦ب�سلطنة عمان،
وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠٠٩/٢٨
وعلى قانون النفط والغاز ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١١/٨
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١٩/١٨
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/١٢٨بت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة با�سم
�شركة تنمية طاقة عمان (�ش.م.ع.م)،
وعلى اتفاقية متديد وتوحيد اتفاقية حق االمتياز املربمة بتاريخ  6من ذي القعدة 1425هـ،
املوافق  19من دي�سمرب 2004م بني حكومة �سلطنة عمان ،و�شركة برايفت �أويل هولدجن
عمان املحدودة،
وعلى اتفاقية امتياز الغاز للمربع ( )6بني حكومة �سلطنة عمان و�شركة تنمية طاقة عمان
(�ش.م.ع.م) ،املوقعة بتاريخ 20من �أبريل ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
�إجازة اتفاقية امتياز الغاز امل�شار �إليها.
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املــادة الثانيـــة
ت�صبح �أي تعديالت م�ستقبلية التفاقية امتياز الغاز امل�شار �إليها نافذة وفقا ل�شروطها،
ومبوافقة الأطراف املعنية.
املــادة الثالثــــة
ت�سري ن�صو�ص اتفاقية امتياز الغاز امل�شار �إليها بغ�ض النظر عن �أي �أحكام خمالفة فـي قوانني
�أو لوائح �أو توجيهات �سارية فـي �سلطنة عمان.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 23 :من رم�ضـــــــــان �سنـة 1442هـ
املـوافــــق 6 :من مايــــــــــــــو �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/1/15
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/1بتاريخ 2021/2/7م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة  /حامت الكيومي وحممود النا�صري حمامون وم�ست�شارون
قانونيون (�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1442/ 6 /24 :هـ
املوافـــــق 2021/ 2 / 7 :م
د  .يحيــى بــن نا�صـــر اخل�صيبـــي
وكيل وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
رئيـ ــ�س جلن ـ ــة قب ـ ـ ـ ــول املحام ـ ـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم الأثنني املوافق  2020/10/19م اتفق املحامون "ال�شركاء " املذكورون �أدناه على
ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون
املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  96/108و�أحكام القرار الوزاري رقم 99/70
ال�صادر فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يكون ا�سم ال�شركـة :حامت الكيومي وحممود النا�صري حمامون وم�ست�شارون قانونيون (�شركة
مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظ ــة م�سق ــط (�سلطنــة عمــان)  ،ويج ــوز لل�شرك ــة
�أن تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة  /العنوان

 1حامت بن حممد بن �سعيد الكيومي عماين

اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب -
حمافظة م�سقط

 2حممود بن �صالح بن �سعيد النا�صري عماين

اخلو�ض ال�سابعة  -والية ال�سيب -
حمافظة م�سقط
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية الأخرى ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم
فـي الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة
العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبـ ــد أ� ال�شرك ــة �أعمالهـ ــا من تاريــخ �صــدور موافقــة جلنــة �ش�ؤون املحامني على ت�أ�سي�سها
ون�شرها فـي اجلريدة الر�سمية ،وت�ست ــمر �إلـ ــى �أن يت ـ ــم حلهـ ـ ــا �أو ت�صفيتها طبقا للقواعد
املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة (15.000ر.ع) خم�سـ ــة ع�ش ــر أ�ل ــف ريال عمان ـ ــي مق�ســم �إلى ( )2ح�صتني
بقيمة ا�سمية قدرها (� )7.500سبعة �آاللف وخم�سمائة ريـال عماين للح�صـ ــة الواح ــدة،
وفقا للآتي:
الن�سبة
عدد احل�ص�ص
ا�سم ال�شريك
م
٪50
( )1ح�صة واحدة
حامت بن حممد بن �سعيد الكيومي
1
( )1ح�صة واحدة
 2حممود بن �صالح بن �سعيد النا�صري
كيفية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي حالة
وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إلى ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية
خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
٪50
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مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
أ�  -يتولى �إدارة ال�شركة املحامي ال�شريك (حممود بن �صالح بن �سعيد النا�صري) ويكون
ال�شريكني املحاميني �أعاله مفو�ضني بالتوقيع متحدين �أو منفردين.
ب  -يتولى املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
د  -ي�س ـ ـ�أل املديـ ــر ب�صف ــة �شخ�صيـ ــة جتاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح
�أو عقد ال�شركة �أو عن اخلط أ� فـي الإدارة.
هـ  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه فـي
مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح
ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
ز  -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
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حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك ف ــي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
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كيفيـة حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 7أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إلى ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إلى �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
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القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إلى حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47

توقيع ال�شركاء
اال�سم :حات ــم بن حممــد بن �سعيد الكيومي
اال�سم :حممود بن �صالح بن �سعيد النا�صري
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم95208 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مح�سن احلارثي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الغربة ال�شمالية ,والية بو�شر،محافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2015/5/19 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مح�سن احلارثي للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الغربة ال�شمالية ,والية بو�شر،محافظة م�سقط
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144782 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع اخلبز ومنتجاته واحللويات ومنتجات املخابز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أميال املتو�سط للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144783 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فهد بن �سامل بن �سعيد املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144784 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب الأبواب والنوافذ(�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 ممائلة (ور�ش احلدادة)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :احلرفة للحديد والأملنيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144785 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اجلوهر النا�صع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144786 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شما محمد للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144787 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة على املنتجات الكيميائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نور ال�شرق لإنتاج احلجر ال�صناعي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144788 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع في�صل البلو�شي احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

-25-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144790 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عبداجلليل للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144791 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(الع�صائر والآي�س كرمي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خواطر ال�شمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144792 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور والأحذية ومالب�س و�أدوات ولوازم الأطفال واملالب�س اجلاهزة والعبايات الن�سائية
وال�شيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مريان الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144795 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�ضيافة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نزوى لل�ضيافة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

-27-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144796 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة وتوجيه الأعمال املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ت�ضمني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144797 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س والأحذية واملالب�س والعطور والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة �أفياء النجد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144800 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قل�صاد و�سعيد لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144801 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع عبلة الإ�سماعيلي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144813 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،م�ستح�ضرات جتميل ،بخور ،عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :طيب اجلزيرة للعود والبخور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144816 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل وت�صفيف ال�شعر و�سبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع امللكي الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144820 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بهارات (بيع وت�سويق الزعفران).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة اخلال�ص احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144822 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التدريب العملي عر�ض ,تنظيم جوالت برفقة مر�شدين �سياحيني� ،إعادة التدريب
املهني(تدريب قيادة القوارب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�سقط لليخوت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144829 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف وتلميع ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :التميز الع�صري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144831 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأ�سماك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :لطائف املجد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144832 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع الزهور الطبيعية وتن�سيقها وبيع ال�شوكالتة وتن�سيق الهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دار الأعمال الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144833 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب الأبواب والنوافذ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع بني عمر املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144834 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،برجمة احلا�سوب(تطوير �شبكات احلا�سب الآيل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ربان الزعفران للتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144835 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اك�س�سوارات الهواتف و�إ�صالحها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شمال املعبيلة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144836 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت عطرية ،مكياج ،م�ستح�ضرات تنظيف ،م�ستح�ضرات جتميل احلواجب ،م�سك
ل�صناعة العطور� ،شامبو ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية
بالب�شرة� ،صابون لتعرق الأقدام ،مراهم لأغرا�ض التجميل ،بيع م�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة بيادر اخلري العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144838 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية ،احلجز لل�سفر ،تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل الرتياد
الأماكن ال�سياحية ،ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،النقل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع الذهب الأبي�ض املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144839 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س (خياط مالب�س ن�سائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع البلو�شي الف�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144840 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة خط ال�ضيافة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144841 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير
�أجهزة احلا�سوب ،ت�أجري برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب،
ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج احلا�سوب ،حتويل البيانات من و�سائط مادية �إلى
�إلكرتونية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع الإنرتنت،
حتميل برامج حا�سوبية ،حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي ،خدمات
فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت ،الربجميات كخدمات  ,SaaSتوفري معلومات عن التكنولوجيا
والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تاترونك ال�شرق الأو�سط للخدمات الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144843 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فار�ساين و�شركائه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144845 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيت ال�شال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144846 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية (العيادات الطبية املتخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :طاهرة التوبالين و�شريكها للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144847 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم
امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملنتجات املخابز واحللويات
ال�سكرية (ال ت�شمل املخابز) ،محالت بيع الع�صائر ) ،خدمات املطاعم(املطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :معامل املدينة العاملية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144849 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أحمد الفحام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144850 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،خدمة التمديدات حتت الأر�ض� ،إن�شاء و�صيانة
خطوط الأنابيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عبدالرزاق البلو�شي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144853 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاجلة الزيت (معاجلة الزيوت و�إعادة تدويرها وت�صنيعها مرة �أخرى ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :العاملية املتميزة للبيئة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144855 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تعقيم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الب�ساط احلريري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144856 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب ،منتجات احلليب ،حليب جمفف ،حليب جوز الهند ،حليب جوز الهند لال�ستعمال
املطبخي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :النجم العربي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144857 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (تقدمي امل�أكوالت العمانية والعربية بكافة �أنواعها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شراع الباطنة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144858 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
محل حالقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جنائن اجلورية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144860 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :تالل ال�شرقية املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144861 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل(ت�صفيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إعمار للخدمات التقنية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم99603 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سرايا للأعمال احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2015/12/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137287 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة على الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فلج بالد العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143685 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الب�ضائع(النقل الربي بال�شاحنات للب�ضائع واملعدات) ،التخزين(النقل الربي
بال�شاحنات للب�ضائع واملعدات) ،النقل(النقل الربي بال�شاحنات للب�ضائع واملعدات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :النوتكي لال�ستثمار املتميز �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143686 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عباءات ن�سائية ،مالب�س ،مالب�س جاهزة ،مالب�س خارجية ،مالب�س تقليدية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اخليل للت�صميم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144489 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الرواد العاملية للتنمية والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144804 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلجز لل�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :رفا الذهبية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144805 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت
للآخرين ،ت�صميم بطاقة عمل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الوحدة املتفردة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144862 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العناية باجلمال ،خدمات ت�سريح ال�شعر(احلالقة) ،ت�أجري �أجهزة ت�صفيف ال�شعر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �إعـمار املا�سية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144869 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كاكاو ،قهوة ،بن غري محم�ص ،م�ستح�ضرات احلبوب� ،شاي ،دقيق للطعام ،دقيق ذرة ،دقيق
ال�شعري ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب،
ذرة مطحونة ،ذرة محم�صة ،فلفل توابل ،فلفل ،دقيق بطاطا� ،أرز� ،شوفان مطحون ،رقائق
�شوفان ،دقيق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،رقائق منتجات حبوب� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل
�سلطة� ،أطعمة خفيفة قائمة على احلبوب ،دقيق لب الذرة ،م�سحوق خبازة ،لوح من
احلبوب ،ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي� ،أرز باللنب ،فطائر �أ�سا�سها دقيق ،مربى
احلليب ،متر هندي (توابل)� ،شاي من �أع�شاب البحر ،كب�سوالت القهوة اململوءة� ،أرز �سريع
التح�ضري� ،أطعمة خفيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،منكهات للقهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبعاد للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144871 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم مطبوخة ،حلوم ،حلوم مملحة ،حلوم دواجن غري حية ،حلوم محفوظة ،حلوم معلبة،
فواكه محفوظة ،فواكه جممدة ،فواكه مثلجة ،فواكه مطبوخة ،مربى فواكه� ،سلطات
فواكه ،رقائق فواكه ،فواكه معلبة ،اطعمة خفيفة �أ�سا�سها الفواكه ،خ�ضراوات محفوظة،
الفواكه املح�ضرة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة� ،سلطات خ�ضراوات ،خ�ضراوات
معلبة ،اخل�ضراوات املح�ضرة� ،شرائح �سمك طرية فيليه� ،سمك تونا ،منتجات غذائية من
ال�سمك� ،سمك محفوظ� ،سمك معلب� ،سمك مملح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبعاد للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144874 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأع�شاب الطبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :احليوية البديلة للحياة ال�سعيدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144876 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع املالب�س اجلاهزة والكمة وامل�صار العمانية وال�ساعات والعطور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الرحى العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144888 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركه الفنية خدمات ال�سالمة والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144890 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركه الفنية خدمات ال�سالمة والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144892 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة الدولية لل�سالمة املهنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144894 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(مقهى الوجبات ال�سريعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع املحيط الذهبية املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144912 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برادات ،مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ينابيع كهف الهوتة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144921 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الرحى الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144922 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فنار مطرح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144923 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور ،بخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :روبى اخلري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144924 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الباتك لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144926 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سم�سرة الت�أمني(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي
وتق�سيمها) ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات(,بالإ�ضافة �إلى التطوير
العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،ت�أجري املزارع(بالإ�ضافة
�إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،تقييم
تكاليف الإ�صالح(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء
الأرا�ضي وتق�سيمها) ،ت�أجري العقارات(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة
العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،خدمات وكاالت العقارات(بالإ�ضافة �إلى
التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،تثمني العقارات
(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها)،
�إدارة العقارات(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي
وتق�سيمها)� ،إدارة العمارات(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع
و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،ت�أجري ال�شقق(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة
العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية(بالإ�ضافة
�إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،حت�صيل
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الإيجارات(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي
وتق�سيمها) ،ت�أجري املكاتب عقارات(,بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة
العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،ت�أجري املكاتب للعمل امل�شرتك(بالإ�ضافة
�إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي وتق�سيمها) ،ال�ش�ؤون
العقارية(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء الأرا�ضي
وتق�سيمها) ،ال�سم�سرة(بالإ�ضافة �إلى التطوير العقاري والو�ساطة العقارية وبيع و�شراء
الأرا�ضي وتق�سيمها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابتكارات هند�سية والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144927 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :رموز الفخامة املتطورة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144928 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبو م�شاري للم�شاريع املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144929 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :س ـ ـ ـ ــوار ب ــركـ ـ ــاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144930 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صق الإعالنات ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،توزيع
العينات ،درا�سات ال�سوق ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن،
دعاية و�إعالن ،الإعالن بالراديو ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،خدمات وكاالت الدعاية
والإعالن ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو
ترويج املبيعات� ،أبحاث الت�سويق� ،إدارة امللفات املربجمة ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو
دعائية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،ا�ستطالعات الر�أي ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية،
ترويج املبيعات للآخرين ،الرد على الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين ،الدعاية
والإعالن بالطلب الربيدي ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معلومات
فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية ،الإعالن
والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع
وخدمات لأعمال �أخرى ،البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخرين ،ت�أجري وقت
للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار ،عر�ض �سلع و�سائل
الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،خدمات الفوترة ،كتابة
ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،جتميع الإح�صائيات ،التخطيط لغايات الدعاية والإعالن،
�إنتاج الأفالم الإعالنية� ،إدارة الأعمال للأ�شخا�ص الريا�ضيني ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف ،توفري معلومات االت�صال للتجارة والأعمال ،حت�سني محرك البحث لتعزيز
املبيعات ،حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت ،الإ�شهار القائم على الدفع بعدد النقرات،
�إدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات التجارية حل�ساب
الغري ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،توفري معلومات الأعمال
عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها،
ت�صميم مواد دعائية ،ت�أجري الفتات دعائية للغري ،فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية
�أو �إعالنية ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ،حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت ،جتميع
فهار�س املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية� ،إنتاج برامج الت�سوق عن بعد ،اال�ست�شارة ب�ش�أن
ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال الدعاية ،التفاو�ض على عقود الأعمال با�سم الغري،
الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�ضية ،خدمات اال�ستخبارات
التناف�سية ،خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية ،خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا ،الت�سويق
اال�ستهدافـي ،الإعالن فـي الهواء الطلق ،خدمات امل�ساعدة الإدارية فـي اال�ستجابة لنداءات
العطاءات ،الت�سويق فـي �إطار ن�شر الربجميات ،خدمات العالقات الإعالمية ،خدمات
التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات ،توفري ت�صنيفات امل�ستخدمني للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية،
تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة اجلذور للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144932 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مك�سرات مح�ضرة ،مك�سرات منكهة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :واحة امل�سافر احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144933 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه محفوظة ،خ�ضراوات محفوظة ،خ�ضراوات جمففة ،ق�شدة منتجات �ألبان ،جبنة،
فواكه مثلجة ،متور ،حليب ،لنب رائب ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها،
لنب مخي�ض ،منتجات احلليب� ،سلطات فواكه ،اجلنب املنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الزمام للتجارة و�إدارة امل�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144935 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون رجايل و�سبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�سار جمان العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144936 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،إدارة العقارات� ،إدارة
العمارات ،ت�أجري ال�شقق ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،حت�صيل الإيجارات ،ت�أجري
مكاتب العقارات ،ال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صواب العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144943 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (تقدمي خدمات املقاهي جميع �أ�صناف الطعام املرخ�ص للمقاهي
بتقدميها) ،خدمات املطاعم (تقدمي خدمات املطاعم جميع �أ�صناف الطعام املرخ�ص
للمطاعم بتقدميها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبان للم�شاريع الع�صرية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144947 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر(ق�ص و ت�صفيف ال�شعر (حالق رجايل ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مروج منح ال�شامخة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144948 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الذهب واملجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ركن االمتياز املثالية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144949 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة للفواكه واخل�ضراوات ،فواكه طازجة(البيع باجلملة للفواكه واخل�ضراوات)،
�أع�شاب طازجة(البيع باجلملة للفواكه واخل�ضراوات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع املزارع امل�ستدمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144950 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فطر طازج ،خ�ضراوات طازجة ،زهور طبيعية ،فواكه طازجة� ،أع�شاب طازجة ،نباتات،
�أ�شجار نخيل� ،أ�سماك حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع املزارع امل�ستدمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144951 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع التبغ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :افتخاري الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144952 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النجارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سيد الأخ�شاب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144953 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(محا�شي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :روعة اجلمال احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144955 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الب�ضائع ،نقل الأثاث ،النقل ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،النقل
اللوجي�ستي ،تخزين الأمتعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إبهار لتطوير واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144957 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبو العنود احل�سني العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144959 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شرق النبع الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144960 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :العمران الراقي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144961 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ل�صق الإعالنات ،خدمات وكاالت
اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،ن�شر مواد
الدعاية والإعالن ،خدمات ن�سخ ال�صور ،خدمات وكاالت التوظيف ،ت�أجري الآالت واملعدات
املكتبية ،محا�سبة� ،إعداد تقارير احل�سابات ،تدقيق احل�سابات� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات
تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،طباعة على الآلة
الكاتبة �أو احلا�سوب ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال
التجارية �أو  ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،توزيع العينات ،خدمات اخلرباء فـي الكفاية،
البيع باملزاد العلني ،درا�سات ال�سوق ،تقييم الأعمال ،تق�صي احلقائق فـي الأعمال ،ت�أجري
مواد الدعاية والإعالن ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،دعاية
و�إعالن ،الإعالن بالراديو� ،أبخاث الأعمال ،العالقات العامة ،االختزال ،الدعاية والإعالن
عرب التلفزيون ،ن�سخ االت�صاالت وظائف مكتبية ،خدمات عر�ض عامة ،خدمات وكاالت
الدعاية والإعالن ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن
�أو ترويج املبيعات� ،أبحاث الت�سويق� ،إدارة امللفات املربجمة ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية،
التنب�ؤات االقت�صادية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات والأخبار عن
الأعمال ،ا�ستطالعات الر�أي� ،إعداد ك�شوف الرواتب ،توظيف الأفراد ،خدمات نقل الأعمال،
ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات ال�سكرتارية� ،إعداد ال�ضرائب،
الرد على الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين ،معاجلة الن�صو�ص ،تنظيم اال�شرتاكات فـي
ال�صحف للآخرين ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي� ،إدارة �أعمال الفنادق� ،إدارة �أعمال
فناين الأداء ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات
حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية ،ت�أجري �آالت الن�سخ بالت�صوير،
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين �شراء
�سلع وخدمات لأعمال �أخرى ،البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخرين ،ت�أجري
وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،خدمات اقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة فـي
ال�صحف ،ت�أجري �آالت البيع ،االختبارات النف�سية الختيار املوظفني ،خدمات املقارنة بني
الأ�سعار ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات جتارية ون�صائح
للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت
ل�صالح الغري ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع
وخدمات الغري ،خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال ،خدمات الفوترة ،كتابة ن�صو�ص
الدعاية والإعالن ،جتميع االح�صائيات ،التخطيط لغايات الدعاية والإعالن ،البحث
عن كفالة ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية تنظيم ل ـ �إنتاج الأفالم الإعالنية� ،إدارة
الأعمال للأ�شخا�ص الريا�ضيني ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،خدمات التجزئة
للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،ت�أجري منا�صب
للبيع ،توفري معلومات االت�صال للتجارة والأعمال ،حت�سني محرك البحث لتعزيز املبيعات،
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حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت ،الإ�شهار القائم على الدفع بعدد النقرات ،خدمات
الو�ساطة التجارية� ،إدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات
التجارية حل�ساب الغري ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،خدمات
�إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء ،توفري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت،
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،ت�صميم مواد دعائية ،ا�ستعانة
بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات ،خدمات �إيداع الإقرار ال�ضريبي� ،إدارة جتارية
لربامج ال�سداد للغري ،ت�أجري الفتات دعائية للغري� ،صياغة �سرية ذاتية للغري ،فهر�سة
مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية� ،إدارة برامج امل�سافرين املنتظمني ،خدمات برجمة
املواعيد وظائف مكتبية ،خددمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية ،برامج �إدارة والء
امل�ستهلكني ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات �إعالنية ،ت�سجيل االت�صاالت والبيانات
املكتوبة ،حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت ،جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية
�أو دعائية ،خدمات الو�ساطة فـي قطاع الأعمال للتوفيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي
القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال الباحثني عن متويل� ،إنتاج برامج الت�سوق عن بعد ،اال�ست�شارة
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال العالقات العامة ،اال�ست�شارة ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
االت�صال فـي جمال الدعاية ،التفاو�ض على عقود الأعمال با�سم الغري ،الرتويج لل�سلع
واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�ضية ،خدمات اال�ستخبارات التناف�سية ،خدمات
اال�ستخبارات ال�سوقية ،التدقيق املايل ،خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى
الرقمية ،خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل نغمات رنني الهاتف ،خدمات التجزئة
على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل ،خدمات البيع
باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،خدمات
ت�سجيل لوائح الهدايا ،الت�سويق اال�ستهدافـي ،خدمات �إدارة الأعمال امل�ؤقتة ،الإعالن فـي
الهواء الطلق ،خدمات التجزئة للأعمال الفنية التي تقدمها املعار�ض الفنية ،خدمات
امل�ساعدة الإدارية فـي اال�ستجابة لنداءات العطاءات ،الت�سويق فـي �إطار ن�شر الربجميات،
خدمات العالقات الإعالمية ،خدمات التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات ،ت�أجري معدات املكتب فـي
من�ش�آت العمل امل�شرتك ،خدمات ال�ضغط التجاري ،توفري مراجعات امل�ستخدم للأغرا�ض
التجارية �أو الإعالنية ،توفري ت�صنيفات امل�ستخدمني للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية،
خدمات لوحة مفاتيح الهاتف ،خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز ،تنميط امل�ستهلك
لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية ،خدمات �إدارية للإحاالت الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :واحة املكا�سب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144962 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت عرب �شبكات الألياف الب�صرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فهد بن مثنى علوي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144964 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملفات لوازم مكتبية ،لوازم مكتبية عدا الأثاث� ،أدوات لطي الورق لوازم مكتبية ،قطاعات
الورق لوازم مكتبية ،دفاتر قرطا�سية ،قرطا�سية ،كتب� ،أن�سجة لتجليد الكتب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ثقافة الأجيال ال�صاعدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144966 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات عر�ض عامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سور املعاول للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144967 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املتحدة ملا وراء املحيط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144972 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نوافذ غري معدنية� ،أبواب غري معدنية� ،أغطية غري معدنية لفتحات املجاري� ،أغطية
غري معدنية للأ�سقف ،حجارة كل�سية طبا�شريية خام ،بلور �صخري ،مدا�سات درج
درجات غري معدنية ،موا�سري غري معدنية ملجاري الت�صريف� ،أنابيب مياه غري معدنية،
�صمامات غري معدنية وغري بال�ستيكية ملوا�سري املاء� ،سقاالت غري معدنية� ،أعمدة غري
معدنية خلطوط الطاقة ،موا�سري متفرعة غري معدنية� ،سياجات غري معدنية للقبور �أو
الأ�ضرحة ،طالءات قارية للت�سقيف ،عوار�ض غري معدنية ،حظائر اخلنازير غري معدنية،
ا�سطبالت ،غري معدنية ،دعائم غري معدنية� ،شواهد غري معدنية للقبور ،لوحات تذكارية
غري معدنية ،لباد للبناء ،قوالب لل�سباكة ،غري معدنية� ،أ�سمنت للأفران� ،أ�سمنت للأفران
العالية احلرارة ،حجارة ،زجاج لوحي نوافذ ,للمباين ،طني ،قار الفحم ،جرانيت ،ح�صى،
حجر رملي للبناء� ،أنابيب من احلجر الرملي ،جب�س مواد بناء ،اباجورات غري معدنية،
خبث مادة بناء ،ح�صى للر�صف� ،ألواح للأر�ضيات اخل�شبية املزخرفة� ،ستائر خارجية غري
معدنية وغري م�صنوعة من الن�سيج ،من�صات غري معدنية لإطالق ال�صواريخ� ،صفائح
غري معدنية ،مواد رابطة لإ�صالح الطرق ،فلني جممع للبناء� ،أر�ضيات خ�شبية مزخرفة،
عار�ضات ارتكاز غري معدنية �أجزاء من ال�سالمل ،عتبات غري معدنية للأبواب ،طوب ر�صف
م�ضيئة ،ح�صى الر�صف ،ن�صب تذكارية غري معدنية� ،أ�سمنت مغني�سي ،مبان متنقلة غري
معدنية ،رخام ،حبيبات زجاجية لتعليم الطرق� ،صفائح و�أ�شرطة من مواد �صناعية لتعليم
الطرق� ،أروقة تراكيب ,غري معدنية� ،صواري �أعمدة ,غري معدنية ،خ�شب للرباميل،
ف�سيف�ساء للبناء ،خ�شب قابل للت�شكيل ،قوالب غري معدنية للبناء ،طالءات مواد بناء ،مواد
تغليف غري معدنية جلدران املباين ،كظام ح�شوات ,غري معدنية للبناء ،اوليفني للبناء،
�أغطية متحركة غري معدنية� ،سياجات ،غري معدنية� ،أ�سوار ،غري معدنية� ،أ�سا�سات غري
معدنية ،لوحات �إ�شارة غري معدنية  -غري م�ضيئة وغري �آلية ،بطانات غري معدنية جلدران
املباين� ،ساحات تراكيب ,تزلج غري معدنية� ،أعمدة ،حجر للبناء ،حجارة ا�صطناعية،
حجارة للر�صف� ،شواهد للقبور ،حجر م�سامي� ،أ�شغال من حجارة البناء� ،أر�ضيات غري
معدنية� ،أ�سقف غري معدنية� ،ألواح خ�شبية للبناء� ،أ�سقف غري معدنية للمباين ،قرميد
غري معدين لل�سقف� ،ألواح غري معدنية للغط�س ،بوابات غري معدنية� ،ألواح �إطارية غري
معدنية للأبواب� ،أعمدة تلغراف غري معدنية ،بيوت غري معدنية للدجاج ،روافد غري
معدنية ،من�صات غري معدنية م�سبقة ال�صنع ،خزانات غري معدنية ،مواد طالء الطرق،
-70-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

عتبات غري معدنية ،حلي محدبة �صغرية للبناء� ،إ�شارات غري معدنية  -غري م�ضيئة وغري
�آلية للطرق� ،إ�شارات غري معدنية غري م�ضيئة وغري �آلية ،رمل  -عدا رمل ال�سباكة ،بيوت
زجاجية متنقلة غري معدنية ،ثاين اك�سيد ال�سيليكون كوارتز� ،صوامع غري معدنية ،هياكل
من احلجر �أو اخلر�سانة �أو الرخام ،قطران ،طني نا�ضج مواد بناء ،مواد ت�سقيف غري
معدنية� ،أ�ضرحة غري معدنية ،عرائ�ش تراكيب ,حدائق غري معدنية ،عوار�ض غري معدنية
لل�سكك احلديدية� ،شباك غري معدنية ،موا�سري �صلبة غري معدنية للبناء ،نوافذ �إطارية
غري معدنية ،زجاج عازل للبناء ،زجاج نوافذ ما عدا زجاج نوافذ املركبات ،نوافذ من زجاج
ملون ،زجاج لنوافذ املباين� ،أقفا�ص تراكيب ,غري معدنية للطيور ،قطع خ�شبية للنجارة،
زيلوليث ،مرابط غري معدنية حلبال الإر�ساء� ،أحوا�ض عائمة غري معدنية لإر�ساء القوارب،
مواد غري معدنية لك�سو اجلدران الداخلية� ،أحوا�ض تربية الأحياء املائية تراكيب ،مواد
تقوية غري معدنية للبناء ،زجاج �سالمة� ،أ�شغال فنية من احلجر �أو اخلر�سانة �أو الرخام،
�أحوا�ض ماء تراكيب ,غري معدنية للطيور ،منارات غري معدنية وغري م�ضيئة ،برك �سباحة
تراكيب ,غري معدنية ،مواد غري معدنية للبناء ،قوالب غري معدنية ل�صب اخلر�سانة،
من�ش�آت غري معدنية لإيقاف الدراجات ،طوب ر�صف غري معدين� ،ألواح من لب اخل�شب
للبناء ،هياكل جذعية من احلجر �أو اخلر�سانة �أو الرخام� ،أكواخ غري معدنية� ،سقائف
غري معدنية لر�ش الدهان� ،ساريات غري معدنية� ،أطر غري معدنية للنوافذ� ،أغطية �أبواب
غري معدنية ،هياكل غري معدنية للبيوت الزجاجية ،طني جريي� ،أغطية غري معدنية
للمداخن ،بالط غري معدين للمباين ،بالط غري معدين للأر�ضيات ،توابيت دفن غري
معدنية� ،أوعية غري معدنية للمداخن ،قطع غري معدنية لتطويل املداخن� ،أعمدة غري
معدنية للمداخن ،حجارة ر�صف لوحية غري معدنية ،موا�سري ت�صريف غري معدنية،
م�صائد �صمامات ,غري معدنية �أو بال�ستيكية لهواء املجاري� ،سالمل غري معدنية� ،ألواح
غري معدنية للبناء ،هياكل �صغرية من احلجر �أو اخلر�سانة �أو الرخام� ،شواهد ن�صب ,غري
معدنية ،بالطات �شواهد غري معدنية ،حواجز ا�صطدام غري معدنية للطرق� ،صناديق
بريد مبنية بالطوب �أو احلجارة ،ف�ضالت ق�صب ال�سكر املتكتلة مواد بناء ،قنوات مياه،
غري معدنية ،ح�صى لأحوا�ض تربية الأحياء املائية ،رمل لأحوا�ض تربية الأحياء املائية،
قنوات غري معدنية ملن�ش�آت التهوية والتكييف� ،أن�سجة �أر�ضية ،دب�ش حجارة غري م�سواة،
�ألواح جدارية من الفينيل� ،سواتر غري معدنية واقية من احل�شرات� ،أ�سقف ،غري معدنية،
تت�ضمن خاليا �شم�سية� ،أر�ضيات من �ألواح غري معدنية ،مواد بناء حرارية غري معدنية،
منازل جاهزة م�ستلزمات ,غري معدنية ،رخام �سماقي احلجر ،بالوعات �شارع ,ولي�س من
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املعدن� ،أبواب دوارة ،غري معدنية� ،شواهج قبور ،غري معدنية� ،ألواح للأر�ضيات اخل�شبية،
بالط للأر�ضيات ،غري معدين ،قراميد غري معدنية ،بالط للجدران ،غري معدين،
� ،slabs, not of metal, for building، rock crystalأبواب مدرعة غري معدنية ،زجاج
مطلي باملينا للبناء� ،أعمدة غري معدنية للبناء ،دعائم غري معدنية للبناء ،مواد تغليف
غري معدنية للبناء ،حواف بال�ستيكية للب�ساتني ،محامل مطاطية للعزل االهتزازي
للمباين� ،ألواح درعية غري معدنية� ،صواري �أعالم هياكل ،غري معدنية� ،أبواب مت�أرجحة
(تفتح باالجتاهني) ،غري معدنية� ،أبواب �أكورديون (�أبواب قابلة للطي) غري معدنية،
مق�صورات عازلة لل�صوت غري معدنية قابلة للنقل ،لوحات �صوتية غري معدنية� ،أعمدة
للإعالنات غري معدنية ،زجاج مرمري ،مرمر� ،أ�سمنت ا�سب�ستو�س ،مالط ا�سب�ستو�س،
اردواز �صفائح� ،صفائح ال�سقوف ،م�ساحيق �صفيحية ،زوايا الت�سقيف �أ�شكال هرمية ،رمل
الف�شة ،طني اخلزافني ،طوب ناري� ،إ�سفلت ،حجارة ر�صف ا�سفلتية� ،شرائح من اخل�شب،
درابزين ،قار� ،أ�شرطة مقطرنة للبناء� ،أكواخ� ،أكواخ وا�سعة� ،ألواح للت�سقيف� ،أبواب قابلة
للطي ،غري معدنية ،خر�سانة ،عنا�صر بناء خر�سانية ،منتجات قارية للبناء ،خ�شب ن�صف
م�شغول� ،ألواح خ�شب من�شورة ،خ�شب رقائقي ابلكاج ،خ�شب م�صنع ،خ�شب م�شغول ،خ�شب
من�شور ،بالط من اخل�شب ،ق�شور خ�شب ،خ�شب ملب�س� ،ألواح للأر�ضيات� ،أ�سمنت ،زفت،
طوب ،طني الطوب ،مواد رابطة ل�صنع البالط االجري ،حجريات غري معدنية للهواتف
العمومية ،مق�صورات محكمة ال�سد للعمل حتت املاء ،حجر جريي ،جماري ت�صريف غري
معدنية ،ورق مقوى للبناء ،ورق �أ�سفلتي مقوى للبناء� ،صل�صال ناري ،رفوف للمواقد
غري معدنية ،هياكل غري معدنية للبناء ،مواد لتعبيد وطالء الطرق ،جري� ،أ�سمنت مائع،
جب�ص ،مداخن غري معدنية ،طالءات من الأ�سمنت �صامدة للنار ،عوار�ض �أ�سمنتية� ،أعمدة
من الأ�سمنت� ،ش�ست �صخر بركاين ،حواجز غري معدنية ،مباين غري معدنية ،ورق للبناء،
زجاج املباين ،كورني�شات غري معدنية ،قوالب غري معدنية لالفريز ،كظام ح�شوات ,غري
معدنية للأ�سقف ،دعامات زاوية غري معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع احلراث الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144973 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم احلفالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املنارة للهند�سة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144974 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبهى ظفار الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

-73-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144975 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مرا�سي اخلوير للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144978 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اجلناح الالمع للتجـ ــارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144980 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س ،تنظيف املالب�س ،غ�سل البيا�ضات ،الغ�سيل ،كي البيا�ضات ،التنظيف
اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عرفات البلو�شي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144981 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة املدينة املنورة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144982 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات
التجارية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،عر�ض ال�سلع ،توزيع العينات ،تقييم الأعمال،
ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،دعاية و�إعالن ،ترويج املبيعات للآخرين ،معاجلة الإدارة
التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،خدمات الفوترة ،ت�سويق ،خدمات �إدارة م�شاريع
الأعمال مل�شاريع البناء ،توفري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق
�إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو
ت�سويقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الإ�شراقة املتكاملة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144983 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة �أبوملك اجلابري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144984 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،امل�ساعدة فـي
�إدارة الأعمال ،عر�ض ال�سلع ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،توزيع
العينات ،البيع باملزاد العلني ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عبداللـه ونا�صر لتجارة قطع غيار ال�سيارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144985 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �شياالت للمالب�س ،قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،صدارات مالب�س داخلية ،بران�س
مالب�س� ،أحزمة مالب�س ،مالب�س ،فرو مالب�س ،قم�صان م�سرولة مالب�س ،م�شدات للن�ساء،
�أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء ،عباءات ن�سائية ،جاكيتات مقلن�سة ،مالب�س ن�سائية
داخلية ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت� ،أحزمة للنقود مالب�س ،قبعات ورقية مالب�س،
تنانري مع �سراويل مخفية حتتها ،مالب�س تقليدية ،بنطال �ضيق ال�سراويل ،رداءات،
مالب�س مطرزة ،اللبا�س املطاطي (التك�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خط الربيق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144986 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عربــات ملن�ش ـ�آت النق ــل الكبل ــي(� ،)public cable transportأجهــزة ومن�ش ـ�آت للنقــل
الكبلي( ،)tourist telefericعربات كبلية()public teleferic
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صندوق الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/7 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144996 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستوديو ت�صوير وكافة اخلدمات املتعلقة بالت�صوير الفوتوغرافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :وب�ص خلدمات الت�صوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143219 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�شراب ال�شعري ،املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ,م�شروبات
الفاكهة وع�صائر الفاكهة ,والع�صائر وغريها من اال�ستعدادات ل�صنع امل�شروبات ,امل�شروبات
الغازية غري الكحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطعم ومقهى كاف فاء ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�شرق ،قطعة � ،1شارع �أحمد اجلابر ،مبنى  12ملك برج كر�ستال،
محل  ،9الدور � 1س ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/10 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143757 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الأمن ال�سرباين (�إلكرتوين على �شبكات الإنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حلول ال�شرق الأو�سط لتقنية املعلومات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  9054 :مطار امللك خالد الدويل ،الريا�ض  ،3677 - 13413اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/24 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143759 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الأمن ال�سرباين (�إلكرتوين على �شبكات الإنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حلول ال�شرق الأو�سط لتقنية املعلومات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  9054 :مطار امللك خالد الدويل ،الريا�ض  ،3677 - 13413اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/24 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144000 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برية ،م�شروبات غري كحولية ،املياه املعدنية والغازية ،م�شروبات الفاكهة وع�صائر الفاكهة،
ال�شراب املركز لتح�ضري ال�شراب غري كحولية �أخرى ل�صنع امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :محمد ريا�ض و�شريكه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شارع رقم  ،4املعبيلة ال�صناعية ال�شمالية ،ال�سيب ،محافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/3 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144430 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدقيق اللبني (للأطفال) ،طعام الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1800 :فيفـي� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/18 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144498 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات متاجر البيع بالتجزئة املتخ�ص�صة فـي بيع القهوة وال�شاي لال�ستهالك داخل �أو
خارج املبنى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا �سيكوند كاب كوفـي كومباين انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  7250 :كييل �سرتيت� ,سويت  ,404كونكورد ,اونرتيو ,ال  4كاى  1ذد
 ، 8كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/21 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144769 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�صاعد ,رافعات املن�صة ,من�صات رفع للأ�شخا�ص ,املحركات الكهربائية لأبواب امل�صاعد,
فتاحات الأبواب الكهربائية لأبواب الرفع الأوتوماتيكية ,م�صاعد ال�سلم ,م�صاعد منزلية,
�سالمل ميكانيكية ،ميكانيكي ,ممرات متحركة ،ج�سور �صعود الركاب ،الأجزاء الهيكلية
للم�صاعد ،ورافعات املن�صات ،ومن�صات الرفع للأ�شخا�ص ،وم�صاعد ال�سلم ،وامل�صاعد
املنزلية ،وال�سالمل املتحركة امليكانيكية ،واملمرات املتحركة امليكانيكية ،وج�سور �صعود
الركاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تي�سينكروب �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ثاي�سنكراب �أليه � 45143 ،1إي�سن � ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/31 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144772 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بناء امل�صاعد  ،ورافعات املن�صات  ،وم�صاعد الركاب  ،و�أبواب امل�صاعد الأوتوماتيكية ،
وم�صاعد ال�سلم ،وامل�صاعد املنزلية ،وال�سالمل املتحركة امليكانيكية ،واملمرات املتحركة
امليكانيكية ،وج�سور �صعود الركاب ،و�أنظمة التوجيه املرئية لر�سو ال�سفن للمطارات،
و�أنظمة الدعم الأر�ضي للطائرات املت�صلة ب�صعود الركاب اجل�سور ،تركيب امل�صاعد،
م�صاعد املن�صة ،م�صاعد الركاب� ،أبواب امل�صاعد الأوتوماتيكية ،م�صاعد ال�سلم ،امل�صاعد
املنزلية ،ال�سالمل املتحركة امليكانيكية ،املمرات املتحركة امليكانيكية� ،صعود الركاب اجل�سور
و�أنظمة التوجيه املرئية لر�سو ال�سفن للمطارات و�أنظمة الدعم الأر�ضي للطائرات
املو�صولة بج�سور �صعود الركاب� ،إ�صالح و�صيانة وجتديد امل�صاعد ،رافعات املن�صات،
م�صاعد الركاب امل�صاعد الأوتوماتيكية �أبواب� ،سالمل ،م�صاعد منزلية� ،سالمل ميكانيكية،
ممرات متحركة ميكانيكية  ،ج�سور ركاب� ،أنظمة ب�صرية لتوجيه الإر�ساء للمطارات ،الدعم
الأر�ضي للطائرات املعدات املت�صلة بج�سور �صعود الركاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تي�سينكروب �أيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ثاي�سنكراب �أليه � 45143 ،1إي�سن � ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/31 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144881 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكمالت فيتامينات ومكمالت معدنية واملكمالت الغذائية واحلمية الغذائية لل�صحة
العامة والراحة واملغذيات التي حتتوي على م�ضادات الأك�سدة ومكونات تعزيز الطاقة
وتعزيز املناعة واملكونات �أو �أدوية ال�سعال �أوعالجات الربد �أومكونات تقليل الغثيان ومواد
حتمل ومكونات عالجية �أو طبية ال�ستخدامات �أخرى على �شكل حلوى قابلة للم�ضغ
واملكمالت الع�شبية لل�صحة العامة والراحة واملكمالت النباتية لل�صحة العامة والراحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي �أف �أيه �ساين�س هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :برمودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سويت�102,1ست فلور وا�شنطن مول  7 ،ريد �سرتيت  ،هاملتون ،
�أت�ش �أم ، 11برمودا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــــق الأولويـــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003596352 :تاريخ الأولوية-2021/2/16:
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144884 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكمالت من الفيتامينات ومكمالت معدنية ومكمالت غذائية واحلمية الغذائية لل�صحة
العامة الراحة واملغذيات التي حتتوي على م�ضادات الأك�سدة ومكونات تعزيز الطاقة
ومكونات تعزيز املناعةوعالجات ال�سعال وعالجات الربد ومكونات تقليل الغثيان ومكونات
تعزيز النوم ومواد حتمل مكونات عالجية �أو طبية لأ�ستخدامات �أخرى على �شكل حلوى
قابلة للم�ضغ واملكمالت الع�شبية لل�صحة العامة والراحة واملكمالت النباتية لل�صحة
العامة والراحة واملكمالت الع�شبية للم�ساعدة على النوم وم�ستح�ضرات طبيعية م�ساعدة
للنوم و املكمالت الغذائية واحلمية الغذائية التي حتتوي على امليالتونني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي �أف �أيه �ساين�س هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :برمودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سويت�102,1ست فلور وا�شنطن مول  7 ،ريد �سرتيت  ،هاملتون ،
�أت�ش �أم ، 11برمودا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــــق الأولويـــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003596293 :تاريخ الأولوية-2021/2/16:
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144885 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املحليات الطبيعية والع�سل املجفف �أو املجفف �أو املتبلور �أو املت�صلب وي�ستخدم كحلوى �أو
محلي طبيعي �أو �أقرا�ص.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي �أف �أيه �ساين�س هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :برمودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سويت�102,1ست فلور وا�شنطن مول  7 ،ريد �سرتيت  ،هاملتون ،
�أت�ش �أم ، 11برمودا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــــق الأولويـــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003596298 :تاريخ الأولوية-2021/2/16:
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144886 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أقرا�ص للحلق و�أقرا�ص للحلق طبية و�أقرا�ص الع�سل للأغرا�ض الطبية و�أقرا�ص الع�سل
على �شكل حلوى للأغرا�ض الطبية و�أقرا�ص مملوءة باملنثول للأغرا�ض الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي �أف �أيه �ساين�س هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :برمودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سويت�102,1ست فلور وا�شنطن مول  7 ،ريد �سرتيت  ،هاملتون ،
�أت�ش �أم ، 11برمودا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــــق الأولويـــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003596317 :تاريخ الأولوية-2021/2/16:
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144891 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البحث والتطوير فـي جماالت املنتجات الغذائية وتقنيات جتهيز الأغذية واملكمالت
الغذائية واحلمية الغذائية وتقنيات معاجلة املكمالت الغذائية واحلمية الغذائية و البحث
والتطوير فـي جماالت املنتجات ال�صيدالنية وتقنيات معاجلة املنتجات ال�صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي �أف �أيه �ساين�س هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :برمودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سويت�102,1ست فلور وا�شنطن مول  7 ،ريد �سرتيت  ،هاملتون ،
�أت�ش �أم ، 11برمودا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــــق الأولويـــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003596344 :تاريخ الأولوية-2021/2/16:
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144896 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أقرا�ص للحلق و�أقرا�ص للحلق طبية و�أقرا�ص الع�سل للأغرا�ض الطبية ومكمالت غذائية
على �شكل �أقرا�ص قابلة للذوبان ومكمالت فيتامينية ومعدنية لعالج ال�سعال وهي على
�شكل �أقرا�ص ومكمالت غذائية واحلمية الغذائية لل�صحة العامة والراحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي �أف �أيه �ساين�س هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :برمودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سويت�102,1ست فلور وا�شنطن مول  7 ،ريد �سرتيت  ،هاملتون ،
�أت�ش �أم ، 11برمودا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144899 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ع�سل وحلويات واملحليات الطبيعية وحلويات الع�سل وهي احللويات امل�صنوعة من الع�سل
املجفف �أو املتبلور �أو املت�صلب ي�ستخدم كحلوى �أو محلي طبيعي �أو �أقرا�ص.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي �أف �أيه �ساين�س هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :برمودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سويت�102,1ست فلور وا�شنطن مول  7 ،ريد �سرتيت  ،هاملتون ،
�أت�ش �أم ، 11برمودا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــــق الأولويـــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003596289 :تاريخ الأولوية-2021/2/16:
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144901 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي ت�ضم الع�سل واملحليات الطبيعية
ومنتجات ال�صحة والعافية واملكمالت الغذائية واحلمية التغذائية والفيتامينات واملكمالت
النباتية واملعدنية واملنتجات ال�صيدالنية ومنتجات ال�سعال والربد واحللوى وخدمات
متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي ت�ضم �أقرا�ص احللق و�أقرا�ص احللق العالجية
�أقرا�ص الع�سل للأغرا�ض الطبية و�أقرا�ص الع�سل على �شكل حلوى للأغرا�ض الطبية
و�أقرا�ص املنثول للأغرا�ض الطبية واملكمالت الغذائية على �شكل �أقرا�ص وعلكة وقطرات
وحلويات ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ومكمالت الفيتامينات
واملكمالت املعدنية والإ�ضافات  ،وهي املغذيات التي حتتوي على م�ضادات الأك�سدة ومكونات
تعزيز الطاقة ومكونات تعزيز املناعة وعالجات ال�سعال وعالجات الربد ومكونات تقليل
الغثيان ومكونات تعزيز النوم وعالجات ال�سعال وهي �أقرا�ص ال�سعال واملكمالت النباتية
العامة وال�صحة والعافية واملكمالت الع�شبية للم�ساعدة على النوم و م�ستح�ضرات
امل�ساعدة على النوم الطبيعية و املكمالت الغذائية والغذائية التي حتتوي على امليالتونني
ومواد حلمل مكونات عالجية �أو طبية لأطراف ثالثة على �شكل �أقرا�ص وعلكات وقطرات
�أو حلوى وحلوى الع�سل وهي  ،حلويات م�صنوعة من الع�سل املجفف واملبلور �أو امل�صلب
ي�ستخدم كحلوى �أو محلي طبيعي �أو معينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي �أف �أيه �ساين�س هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :برمودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سويت�102,1ست فلور وا�شنطن مول  7 ،ريد �سرتيت  ،هاملتون ،
�أت�ش �أم ، 11برمودا
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
حـــــــق الأولويـــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003596289 :تاريخ الأولوية-2021/2/16:
بلد الأولوية :اململكة املتحدة )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144965 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املكيفات الهوائية� ،أجهزة توليد الهواء ال�ساخن ،حتديدا� :أجهزة تدفئة اجلو بالهواء
ال�ساخن� ،أجهزة الرتطيب ،مزيالت الرطوبة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية ،مواقد
الطبخ الكهربائية ،منقيات املياه لال�ستخدامات املنزلية� ،أجهزة ت�أين املياه للأغرا�ض
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املنزلية ،الأجهزة الغ�شائية على هيئة فالتر لتنقية املياه ،املجمعات احلرارية ال�شم�سية
(ت�سخني) ،منقيات اجلو� ،أجهزة التهوية للت�سخني (تربيد الهواء) ،ال�صمامات الثنائية
الباعثة لل�ضوء (ال اي دي) ،مواقد للطبخ العاملة بالغاز� ،أفران املطبخ الكهربائية ،الأجهزة
�أو التجهيزات للطهي ،الثالجات الكهربائية ،جمففات املالب�س الكهربائية� ،آالت ترتيب
املالب�س الكهربائية لتجفيف املالب�س للغايات املنزلية� ،آالت ترتيب املالب�س الكهربائية
املجهزة بوظائف �إزالة الروائح الكريهة وتعقيم وتبخري املالب�س للغايات املنزلية� ،آالت
جتفيف املالب�س الكهربائية املجهزة بوظيفة التعقيم و�إزالة الروائح ووظائف العالج
ملقاومة التجعد للأغرا�ض املنزلية� ،شفاطات التهوية� ،شفاطات التهوية للأفران.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي الكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كوريا الدميوقراطية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ،128 :يوي  -دايرو ،يوجنديوجنبو-جو� ،سيول ،721-150 ،كوريا
اجلنوبية  ،كوريا الدميوقراطية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144968 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تبغ ،ال�سيجار ،ال�سجائر ،مناف�ض ال�سجائر للمدخنني�،أعقاب ال�سجائر ,علب ال�سجائر �أعواد
الكربيت ،والعات للمدخنني علب التبغ املنكهات  ،بخالف الزيوت املنكهة  ،لال�ستخدام فـي
ال�سجائر الإلكرتونية  ،ال�سجائر الإلكرتونية ،محاليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر
الإلكرتونية  ،الأجهزة الإلكرتونية و�أجزائها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر �أو التبغ لال�ستن�شاق
مبخرات الفم للمدخنني .منتجات التبغ لغر�ض الت�سخني � ،أغرا�ض املدخنني لل�سجائر
الإلكرتونية  ،تبغ ،مقاالت للمدخنني �أعواد الكربيت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شينا توباكو فوجيان اند�سرتيال كو ال تى دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم � 18شارع ليان يو � ،شيامن  ،فوجيان  ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص ب  2027 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141918 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فواكه طازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديل مونتي فري�ش بروديو�س (و�ست كو�ست) ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 1810 :أكادميي �أفينو� ،سانغري ،كاليفورنيا  ،93657الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144592 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جموهرات(ال�ساعات بجميع �أنواعها ،املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة
من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ،غري الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهرات والأحجار
الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هابي مومنت�س تريدينغ ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،22390 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144650 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حلوم دواجن غري حية (اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد  ،خال�صات اللحم ،
فواكه وخ�ضراوات محفوظة وجمففة ومطهوة  ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة
بال�سكر  ،البي�ض واللنب ومنتجات الألبان  ،الزيوت والدهون املعدة للأكل ،ال�سمان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سعود بن را�شد بن خمي�س التوبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :نزوى ،محافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/24 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144969 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
هواتف محمولة(الهواتف واجلوال واك�سواراتها� ،أجهزة هاتف� ،سماعات هاتف� ،أ�سالك
هاتف ،هواتف محمولة ،طابعات عن بعد ،الأدوات والأجهزة الإلكرتونية ،لوازم احلا�سبات
الآلية واك�سواراتها� ،أجهزة تكنولوجيا املعلومات والأجهزة ال�سمعية الب�صرية و�أجهزة
الو�سائط املتعددة وال�صور الفوتوغرافية� ،أجهزه ال�شحن للهواتف النقالة ،الأجهزة
والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي
والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ
والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي الطاقة
الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية،
�أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل
الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات
معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غ�شام العاملية �آر بي تك ذ م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :قرية بروة ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145075 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�شاي(النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب اال�صطناعي ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وذرور اخلبازة ،امللح واخلردل واخلل ،البهارات
والتوابل ،الثلج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مخبز اجلدي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 89628 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143336 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الزهور والورود وال�شوكوالتة والهدايا والتحف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنة الريحان للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية مطرح ,محافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :املدر للخدمات واال�ستثمار 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :القرم  ،ميناء الفحل
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135980 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإقامة ،توفري معلومات عن الإقامة ،ت�أجري �أو توفري �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات وكاالت
ال�سفر وال�سياحة ،حجز الفنادق والفنادق ال�صغرية (املوتيالت) والإقامة امل�ؤقتة ،خدمات
الفنادق ،املعلومات املتعلقة بالفنادق ،خدمات وكاالت ال�سفر لرتتيب الإقامة امل�ؤقتة ،توفري
ونقل املعلومات فيما يتعلق بحجوزات �إقامة العطالت مبا فـي ذلك معلومات احلجز والدفع،
املعلومات الإلكرتونية املتعلقة بحجوزات الفنادق ،توفري خدمات املعلومات واال�ست�شارات
املتعلقة باخلدمات ال�سابقة ،اخلدمات ال�سابقة تكون متوفرة عرب تطبيقات الربجميات �أو
قواعد البيانات احلا�سوبية �أو الإنرتنت �أو عرب �أي و�سيلة �أخرى من و�سائل االت�صاالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دناتا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،1515 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135981 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإقامة ،توفري معلومات عن الإقامة ،ت�أجري �أو توفري �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات وكاالت
ال�سفر وال�سياحة ،حجز الفنادق والفنادق ال�صغرية (املوتيالت) والإقامة امل�ؤقتة ،خدمات
الفنادق ،املعلومات املتعلقة بالفنادق ،خدمات وكاالت ال�سفر لرتتيب الإقامة امل�ؤقتة ،توفري
ونقل املعلومات فيما يتعلق بحجوزات �إقامة العطالت مبا فـي ذلك معلومات احلجز والدفع،
املعلومات الإلكرتونية املتعلقة بحجوزات الفنادق ،توفري خدمات املعلومات واال�ست�شارات
املتعلقة باخلدمات ال�سابقة ،اخلدمات ال�سابقة تكون متوفرة عرب تطبيقات الربجميات �أو
قواعد البيانات احلا�سوبية �أو الإنرتنت �أو عرب �أي و�سيلة �أخرى من و�سائل االت�صاالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دناتا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،1515 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137959 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الطريان لنقل امل�سافرين والب�ضائع ،خدمات النقل وت�شمل خدمات قيادة
ال�سيارات ،املركبات� ،سيارات الأجرة ،احلافالت ،خدمات النقل �إلى الأماكن ،خدمات ت�أجري
الطائرات ،خدمات الطريان ،خدمات نقل امل�سافرين ،النقل اجلوي للم�سافرين والب�ضائع،
النقل ،تنظيم ال�سفر ،خدمات وكالة ال�سفر حلجز رحالت ال�سفر ،خدمات وكاالت ال�سفر
وت�شمل� ،إجراء احلجوزات لالنتقال ،خدمات حجز التذاكر لل�سفر� ،أن�شطة تنظيم
وترتيب ال�سفر ،والتي ت�شمل الرحالت ال�سياحية ،وال�سفر �إلى املنا�سبات ،وال�سفر �إلى
املناطق اجلذابة ،و�أن�شطة �إجراء احلجوزات لل�سفر ،والتي تتمثل فـي الرحالت ال�سياحية،
وال�سفر �إلى املنا�سبات وال�سفر �إلى املناطق اجلذابة ،وتقدمي املعلومات املتعلقة بالرحالت
ال�سياحية وال�سفر �إلى املنا�سبات والفعاليات واملناطق اجلذابة ،تنظيم الرحالت ال�سياحية
الرتياد الأماكن ،خدمات وكاالت ال�سفر ،واملتمثلة فـي �إجراء احلجوزات لالنتقال ،خدمات
معلومات ال�سفر والرحالت ال�سياحية ،خدمات حجز التذاكر لل�سفر والرحالت ال�سياحية،
ترتيب حجوزات الرحالت النهارية والرحالت ال�سياحية املخ�ص�صة الرتياد الأماكن،
تقدمي معلومات الكرتونية بخ�صو�ص ال�سفر ووجهات ال�سفر ،حجز مقاعد (ال�سفر)،
خدمات حجز ال�سفر املحو�سبة ،خدمات املعلومات اخلا�صة بال�سفر والرحالت ال�سياحية،
معلومات ال�سفر ،اخلدمات التي ت�شمل املعلومات املتعلقة بالرحالت ،والتعريفات ،وجداول
املواعيد ،وو�سائل النقل ،تنظيم رحالت ال�سفر ،ترتيب رحالت ال�سفر واملعلومات املتعلقة
بها ،املقدمة جميعا �إلكرتونيا عرب االنرتنت من قواعد بيانات الكمبيوتر �أو �شبكة
االنرتنت ،معلومات ال�سفر ،خدمات وكالء ال�سفر لتنظيم رحالت ال�سفر ،معلومات
ال�سفر ،تنظيم الرحالت ال�سياحية ،تخطيط الرحالت ،حجز رحالت ال�سفر ،حجز
ال�سفريات� ،إدارة الرحالت ال�سياحية ،خدمات حجز تذاكر ال�سفر والرحالت ال�سياحية،
خدمات حجز رحالت ال�سفر ،خدمات حجز التذاكر لل�سفر ،تنظيم وترتيب ال�سفر ،تنظيم
رحالت التنزه ،ا�ستئجار ،وحجز وتوفري �سفن الرحالت البحرية ،واليخوت ،ومراكب
التنزه ،وال�سفن املائية ال�شخ�صية ،خدمات ت�أجري اليخوت ،والرحالت البحرية بالقوارب،
وخدمات قوارب ويخوت التنزه ،وتنظيم الرحالت البحرية ،الرحالت البحرية ح�سب
الطلب والرحالت ال�شخ�صية ،والرحالت البحرية املخ�ص�صة للعمالء املميزين والعمالء
الأوفياء ،والرحالت البحرية على منت اليخوت ،وحجز املقاعد لل�سفر على قوارب التنزه،
واليخوت ،توفري املعلومات املتعلقة بالنقل وال�سفر ،ا�ست�شارات ال�سفر ،تنظيم ال�سفر �إلى
ومن الفنادق ،خدمات الن�صح ،واخلدمات اال�ست�شارية وخدمات اال�ستعالمات املتعلقة مبا
�سبق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دناتا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،1515 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140680 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية ،منظفات �أ�سنان غري طبية ،العطور
والزيوت العطرية ،م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي
املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط ،كرميات ا�ستحمام (غري طبية)
وكرميات �شعر وكرميات جتميلية وكرميات ال�شم�س وكرميات بعد التعر�ض لل�شم�س
وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات اال�ستحمام،
غ�سول (لو�شن) للعناية باجلمال ،هالم (جيل) للوجه ،م�ستح�ضرات حالقة ،م�ستح�ضرات
ما بعد احلالقة ،م�ستح�ضرات للعناية بالب�شرة ،كرمي اجل�سم ،غ�سول (لو�شن) اجل�سم،
زيوت اجل�سم (لال�ستخدام التجميلي) ،مق�شرات للج�سم ،مق�شرات للوجه (م�ستح�ضرات
جتميل)  ،كرميات لليدين ،غ�سول (لو�شن) لليدين ،مرهم مرطب لل�شفاة (غري طبي)،
كرميات العناية بالب�شرة (م�ستح�ضرات جتميل) ،غ�سول العناية بالب�شرة (م�ستح�ضرات
جتميل) ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية باجلمال ،حجر ال�شبة لأغرا�ض التجميل ،م�ساحيق
للج�سم ،كرمي للعينني ،كرميات وغ�سول لت�سمري الب�شرة ،م�سحوق التالك للزينة ،ماء الورد
واملياه املعطرة ،عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي ،م�ستح�ضرات تعطري اجلو ،بخور،
مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة (روائح) ،نا�شرات عطر من الق�صب ،م�ستخرجات
عطرية ،خال�صات �أثريية ،روائح طيبة ،كولونيا ،عطور �سائلة� ،أكيا�س معطرة للبيا�ضات،
م�ستح�ضرات وعالجات لل�شعر ،جل ت�صفيف ال�شعر وغ�سول ت�صفيف ال�شعر ومو�س ت�صفيف
ال�شعر ،م�ستح�ضرات العناية بال�شعر لي�ست لأغرا�ض طبية� ،شامبو ،بل�سم ال�شعر� ،صبغة �شعر،
م�ستح�ضرات تنظيف ال�شعر (�شامبو-بل�سم) ،زيت ا�ستحمام ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام ،لي�ست
لغايات طبية ،م�ضادات للعرق لال�ستخدام ال�شخ�صي ،مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام
ال�شخ�صي (عطور) ،بخاخات للج�سم ،مكياج ،لوا�صق لتثبيت الرمو�ش امل�ستعارة ،رمو�ش
م�ستعارة� ،أظافر م�ستعارة ،لوا�صق لتثبيت ال�شعر امل�ستعار ،ملمع ال�شفاه ،م�ستح�ضرات
املكياج للوجه واجل�سم ،غ�سوالت للج�سم ،غ�سوالت للفم ،لآلئ للحمام ،فقاقيع للحمام،
م�ساحيق جتميلية للوجه ،ظالل العيون ،م�سحوق براق للوجه واجل�سم ،طالء ال�شفاه،
م�سكرة ،مل�صقات فنية للأظافر ،طالء الأظافر ،مزيل طالء الأظافر ،جل اال�ستحمام.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابري كرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :فيا موري 6850.مندري�سيو � ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140681 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات متاجر
التجزئة املتعلقة باملالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س وال�صابون والعطور والزيوت
العطرية وم�ستح�ضرات التجميل والغ�سول (لو�شن) لل�شعر وال�شموع والنظارات ال�شم�سية
والنظارات الب�صرية و�إك�س�سوارات الهواتف و�إك�س�سوارات �أجهزة احلا�سوب و�إك�س�سوارات
الأجهزة الإلكرتونية ال�سمعية واملرئية واملجوهرات و�أ�صناف القرطا�سية واحلقائب
واملنتجات الن�سيجية و�إك�س�سوارات ال�شعر ،خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة املتعلقة باملالب�س
ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س وال�صابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل
والغ�سول (لو�شن) لل�شعر وال�شموع والنظارات ال�شم�سية والنظارات الب�صرية و�إك�س�سوارات
الهواتف و�إك�س�سوارات �أجهزة احلا�سوب و�إك�س�سوارات الأجهزة الإلكرتونية ال�سمعية واملرئية
واملجوهرات و�أ�صناف القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية و�إك�س�سوارات ال�شعر ،تنظيم
وت�شغيل والإ�شراف على برامج والء املتعاملني ،ت�سويق ال�سلع وهوية العالمات التجارية
والرتويج لها عرب ا�ستعمال �سفراء العالمات التجارية وو�سائل االت�صال االجتماعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابري كرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :فيا موري 6850،مندري�سيو� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140682 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س� ،سراويل للأطفال (مالب�س)� ،أثواب ا�ستحمام� ،سراويل ا�ستحمام� ،أرواب
ا�ستحمام� ،أحزمة (مالب�س) ،بلوزات ،قطع مالب�س �سفلية (مالب�س)� ،سراويل ق�صرية
حتتية ،قمي�صوالت (�سرتات ن�سوية ق�صرية) ،عباءات ،مالب�س �أطفال ،معاطف ،مالب�س
رق�ص ،جينز من قما�ش الدنيم� ،أثواب� ،أغطية للأذنني (مالب�س)� ،سراويل �صوفية
ق�صرية ،جاكيتات من ال�صوف ،قطع مالب�س �سفلية من ال�صوف� ،صديرات ن�سائية من
ال�صوف ،مالب�س من الفرو (مالب�س) ،قفازات (مالب�س)� ،صديرات ن�سائية مفتوحة،
لفاعات ر�أ�س ،كنزات �صوفية ذات قلن�سوة� ،سرتات قطنية ذات قلن�سوة ،برن�س (�أغطية
للر�أ�س) (مالب�س) ،جوارب مالب�س محبوكة ،جاكيتات (مالب�س) ،قم�صان محبوكة،
مالب�س ن�سائية داخلية ،مالب�س للمواليد ،مالب�س جلدية ،جاكيتات جلدية ،مالب�س
مريحة ،مالب�س ن�سائية داخلية� ،أغطية لل�ساق ،طماقات (بناطيل) ،كنزات �صوفية طويلة
الأكمام ،قم�صان طويلة الأكمام� ،سراويل طويلة لال�ستعمال املنزيل ،مالب�س لال�ستعمال
اليومي ،مالب�س داخلية رجالية ،قم�صان ريا�ضية مقاومة للعرق� ،أحزمة للنقود ،خمارات
(مالب�س) ،لفاعات عنق� ،أ�شرطة حول ياقات املالب�س ،ربطات عنق ،مالب�س ليلية ،مالب�س
خارجية ،بيجامات ،قبعات للحفالت (مالب�س) ،جاكيتات مقلن�سة ،قم�صان بولو ،قم�صان
ن�صف كم مطبوعة ،معاطف للمطر ،مالب�س مقاومة للمطر ،مالب�س جاهزة� ،أرواب،
لفاعات� ،شاالت ،قم�صان ،تنانري ،جوارب ق�صرية ،مالب�س ريا�ضية� ،سرتات ثقيلة� ،شورتات
ق�صرية� ،سرتات� ،سراويل طويلة ثقيلة ،مالب�س �سباحة للرجال ،مالب�س �سباحة للن�ساء،
بلوزات بدون �أكمام ،قم�صان ن�صف كم ،قطع مالب�س علوية (مالب�س) ،بناطيل ،قم�صان
حتتية ،مالب�س داخلية ،مالب�س م�ضادة للرياح ،لبا�س القدم� ،شبا�شب ب�إ�صبع ،لبا�س قدم
لغري ا�ستخدامات الريا�ضة� ،صنادل� ،أحذية� ،شبا�شب� ،أغطية الر�أ�س ،قبعات (�أغطية
للر�أ�س) ،قبعات ،قبعات ا�ستحمام� ،أغطية وجه (خمار �أو حجاب) (مالب�س) � ،أقنعة للنوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابري كرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :فيا موري 6850،مندري�سيو� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142380 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة لولو جيفت�س للمالب�س اجلاهزة والهدايا والكماليات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :قطعة رقم � - 001شارع  ،2الفروانية  -مبني ذي افينيوز  -رقم
الوحدة �أيه جي  ،045الرى ال�صناعية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2021/1/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143167 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فطائر ،حلويات عربية ،حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد انرتنا�شيونال بزن�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بي  3525 /ات�ش ،الكيوت ميلز درايف ،جممع  ،102مدينة اليكوت ،ام
دي  ،21043الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143168 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فطائر ،حلويات عربية ،حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أاليد انرتنا�شيونال بزن�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بي  3525 /ات�ش ،الكيوت ميلز درايف ،جممع  ،102مدينة اليكوت ،ام
دي  ،21043الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143222 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�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 :غوجرانواال فود �إند�سرتيز (بيه فـي تي) �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :باك�ستانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � - 55 / 53 :أيه� ،إ�س� .أي  .ئي .رقم  ،2غوجرانواال ،باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143394 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س  ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط � ،صابون  ،عطور وزيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل ،
غ�سول (لو�شن) لل�شعر  ،منظفات �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عبد العزيز �إبراهيم القر�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :جدة ،حي البغدادية الغربية ،طريق امللك عبد اللـه  ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143520 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات غ�سيل مطهرة ،م�ستح�ضرات مطهرة بلعناية باجل�سم ،غ�سوالت (لو�شن)
م�ضادة للبكترييا لليدين ،جل معقم للب�شرة م�ضاد للبكترييا �أ�سا�سه الكحول ،منظفات
مطهرة ،غ�سوالت للوجه م�ضاد للبكترييا (طبي) ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات م�ضادة
للبكترييا ،بخاخات م�ضادة للبكترييا ،م�ستح�ضرات مطهرة� ،صابون ومنظفات طبية
ومطهرة� ،صابون م�ضاد للبكترييا ،مطهرات لال�ستخدام ال�صحي ،مطهرات للأغرا�ض
ال�صحية ،مناديل م�ضادة للبكترييا ،م�ستح�ضرات م�ضادة للبكترييا ،مطهرات ومعقمات،
م�ستح�ضرات �صيدالنية م�ضادة للبكترييا ،مطهرات لال�ستخدام البيطري ،م�ستح�ضرات
بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري ،م�ستح�ضرات بيطرية ،م�ستح�ضرات طبية،
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،ل�صقات ومواد ت�ضميد ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة اجلراثيم
واحل�شرات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ،مبيدات �أع�شاب ،م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض
الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سويتيت ديفيلومينت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :يونت  ،1706 - 1704هاربر �سنت 25 ،هاربر رود  ،وان�شاي  -هونغ
كونغ
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143521 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقنعة �صحية لال�ستخدام الطبي ،ل�صقات للأغرا�ض الطبية �أو اجلراحية� ،أقنعة للوجه
لال�ستخدام الطبي� ،أجهزة و�أدوات بيطرية� ،أجهزة و�أدوات جراحية� ،أجهزة و�أدوات لطب
الأ�سنان� ،أجهزة و�أدوات طبية� ،أقنعة ت�ستخدم بوا�سطة الطاقم الطبي� ،أقنعة جراحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سويتيت ديفيلومينت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :يونت  ،1706 - 1704هاربر �سنت 25 ،هاربر رود  ،وان�شاي  -هونغ
كونغ
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143522 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضراتغ�سيلمطهرة،م�ستح�ضراتمطهرةبلعنايةباجل�سم،غ�سوالت(لو�شن)م�ضادة
للبكترييا لليدين ،جل معقم للب�شرة م�ضاد للبكترييا �أ�سا�سه الكحول ،منظفات مطهرة،
غ�سوالت للوجه م�ضاد للبكترييا (طبي) ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات م�ضادة للبكترييا،
بخاخات م�ضادة للبكترييا ،م�ستح�ضرات مطهرة� ،صابون ومنظفات طبية ومطهرة� ،صابون
م�ضاد للبكترييا ،مطهرات لال�ستخدام ال�صحي ،مطهرات للأغرا�ض ال�صحية ،مناديل
م�ضادة للبكترييا ،م�ستح�ضرات م�ضادة للبكترييا ،مطهرات ومعقمات ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية م�ضادة للبكترييا ،مطهرات لال�ستخدام البيطري ،م�ستح�ضرات بكتريية
لال�ستخدام الطبي والبيطري ،م�ستح�ضرات بيطرية ،م�ستح�ضرات طبية ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية ،ل�صقات ومواد ت�ضميد ،مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة اجلراثيم واحل�شرات
ال�ضارة ،مبيدات فطريات ،مبيدات �أع�شاب ،م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سويتيت ديفيلومينت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :يونت  ،1706 - 1704هاربر �سنت 25 ،هاربر رود  ،وان�شاي  -هونغ
كونغ
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
-100-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143662 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معادن غري نفي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،مواد
معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية (كبالت)،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن
غري نفي�سة ،م�صنوعات حدادة ،خردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن
حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة فـي
فئات �أخرى ،خامات معادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باز العاملية لل�صناعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :جدة  -املنطقة ال�صناعية  -املرحلة الرابعة ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144325 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت
ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر،
�أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صانع الدهانات الوطنية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :أبو علندة ،533 ,11592 ,الأردن
تاريخ تقدمي الطلب 2021/3/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144934 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغذية ومواد للحمية الغذائية معدة لال�ستعمال الطبي� ،أغذية للأطفال والر�ضع،
مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان ،فيتامينات ،فيتامينات ملرحلة ما قبل الوالدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أرنيت فارمي�سوتيكال كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  2525 :درايف رود� ،سويت  ،330دافيي ،فلوريدا  ،33317الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145013 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت واملطاعم واملقاهي والكافترييات
والتزويد بالطعام وال�شراب ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة
واملطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إينا�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم املبنى (� )8073شارع الأمري ثامر ،حي اخلرب ال�شمالية ،مدينة
اخلرب ،ر.ب )34426( :الرقم اال�ضافـي ( )2765باملنطقة ال�شرقية -
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145015 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت تت�ضمن املكمالت الغذائية ،وبخا�صة
الفيتامينات واملعادن والأع�شاب والأغذية الع�ضوية والأحما�ض الدهنية الأ�سا�سية
والأحما�ض الأمينية ومنتجات املعاجلة املثلية ومنتجات املعاجلة العالجية بالعطور
ومكمالت الريا�ضة والريا�ضية وزيت ال�سمك والزيوت امل�ستخل�صة من النباتات والأنزميات
واملحليات وم�ضادات الأك�سدة ،منتجات العناية ال�شخ�صية ،وبخا�صة كرميات للج�سم
وزيوت للج�سم وم�ستح�ضرات من�شطة للب�شرة و�أقنعة للوجه وغ�سوالت (لو�شن) لليدين
واجل�سم وغ�سول لليدين واجل�سم ومرطب لل�شفاة و�شامبو لل�شعر ومنعمات لل�شعر
وكرميات للوقاية من ال�شم�س وكرمي للحالقة وكرمي للب�شرة وزيت ا�ستحمام و�أمالح
�إ�ستحمام و�صابون �إ�ستحمام و�صابون لليدين ولوح �صابون وظالل العيون وطالء ال�شفاه
ومزيالت املكياج وم�سكرة وملمع للأظافر ومزيالت الروائح الكريهة وم�ستح�ضرات تعقيم
اليدين وملونات لل�شعر،منتجات ت�ستخدم فـي املنزل ،وبخا�صة ،منظفات متعددة الأغرا�ض
ومنظفات الزجاج ومعطرات اجلو ومنظفات ال�سجاد و�صابون ومنظفات لغ�سل ال�صحون
ومنظفات للغ�سيل والكي و�أدوات للمطبخ ( �أواين الطبخ و �صحون من الورق ومناديل من
الورق )،مكمالت غذائية للريا�ضة وبناء الأج�سام ،كتب تتعلق بال�صحة والتغذية ،منتجات
العناية بالر�ضع والأطفال ،وبخا�صة ،الدمى واحلفا�ضات ومناديل مبللة غري طبية
وكرمي لطفح احلفا�ضات غري طبي والفيتامينات املتعددة و�شراب لعالج ال�سعال وقطرات
لأمل الأذن و�ضمادات ومعجون الأ�سنان و�شامبو وغ�سول للج�سم و�صابون وم�ستح�ضرات
ا�ستحمام بالفقاقيع و�أغذية للر�ضع والأطفال وكعك محلى وع�صري يحتوي على فواكه
وم�ساحيق منكهة لإ�ضافتها على احلليب� ،أدوات تتعلق بال�صحة واللياقة ،وبخا�صة ،فرا�شي
الأ�سنان وكا�شطات لل�سان و(ح�صر للتمرين) ومنتجات العالج بالعطور و�أطقم فح�ص
درجة احلمو�ضة واحلمل ونوع دم الإن�سان وال�سكري و�أجهزة فح�ص الدم (و�أجهزة مراقبة
معدل �ضغط الدم) ،علب للحبوب وخالطات للم�شروبات و�أجهزة تنقية الهواء و(م�صابيح،
ب�صيالت م�صابيح) ،قوارير املاء و ( بطاريات) و�شموع ،الأغذية و منتجات البقالة وبخا�صة،
الكاكاو وال�شاي والقهوة والدقيق والألواح الغذائية واحلليب واملك�سرات والبهارات و امللح
واملحليات و الفواكه وع�سل النحل و ال�شوكوالتة وزيوت للطهي والأرز واملعكرونة الرفيعة
(نودلز) والكعك املحلى والب�سكويت الرقيق اله�ش واحللوى وزبدة الفول ال�سوداين
وخليط الفطائر املحالة و كعكة الوفل وخليط اخلبز وخليط الكعك املحلى ،منتجات
العناية باحليوانات الأليفة ،وبخا�صة ،ال�شامبو ومنعمات لل�شعر واملكمالت الغذائية
والفيتامينات املتعددة واملعادن ووحلوى للقطط ووحلوى للكالب وطارد القراد والرباغيث.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي هريب� ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  301 :نورث ليك �أفنيو� ،سويت  500با�سادينا ،كاليفورنيا 91101
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145016 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقـل ،تغليف وتخزين ال�سـلع ،تنظيم الرحالت وال�سفر ،لوج�ستيات �سل�سلة الإمداد
واخلدمات اللوج�ستية العك�سية ،وبخا�صة ،التخزين ونقل وت�سليم الب�ضائع للآخرين
بوا�سطة اجلو �أو ال�سكك احلديدية �أو ال�سفن �أو ال�شاحنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي هريب� ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  301 :نورث ليك �أفنيو� ،سويت  500با�سادينا ،كاليفورنيا 91101
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م 						
		
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 3806 :ر.ب ،112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143603 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�ش�ؤون واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية بالهاتف،
اخلدمات امل�صرفية بالهواتف املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية،
معلومات الأعمال امل�صرفية ،خدمات ت�صفية الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال،
التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة املالية ،اال�ست�شارات املالية ،مكاتب
االئتمان ،خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين،
حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات)،
ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،ا�ستثمار
الأموال ،حتويل الأموال �إلكرتونيا ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي ،متويل
البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل ال�شراء
والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات
حفظ الودائع ،بنوك التوفري ،ال�صكوك ال�شرعية ،خدمات ال�سم�سرة ،ال�سم�سرة اخلا�صة
بالرهانات ،ال�سم�سرة فـي الب�ضائع ،ال�سم�سرة فـي اال�ستثمار� ،سم�سرة بور�صة الأوراق
املالية� ،سم�سرة ال�سندات ،ال�سم�سرة املالية� ،سم�سرة الأوراق املالية ،خدمات ال�سم�سرة فـي
ال�سبائك ،ال�سم�سرة فـي ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،ال�سم�سرة فـي اال�ستثمار املايل ،ال�سم�سرة
فـي العقارات ،خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ،ال�سم�سرة فـي �صرف العمالت،
ال�صرافة� ،أ�سواق �صرافة العمالت الأجنبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب� ،6316 :أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143604 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،محا�سبة،
�إعداد تقارير احل�سابات ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق الإعالنات ،م�سك
الدفاتر ،تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
التحريات عن الأعمال ،ا�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني
(م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني) ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة،
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،الإعالن بالربيد
املبا�شر ،التنب�ؤات االقت�صادية ،حترير الفواتري ،الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات
الت�سويق ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،خدمات التعاقد اخلارجي (م�ساعدة فـي الأعمال)،
�إعداد ك�شوف الرواتب ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،توظيف الأفراد ،ت�أجري �آالت البيع ،خدمات
ال�سكرتارية ،بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات� ،إعداد ال�ضرائب ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف ،خدمات �سم�سرة الأعمال ،الدعاية والإعالن لرتويج �سم�سرة الأ�سهم وغريها
من الأوراق املالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب� ،6316 :أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143605 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،محا�سبة،
�إعداد تقارير احل�سابات ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق الإعالنات ،م�سك
الدفاتر ،تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
التحريات عن الأعمال ،ا�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني
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(م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني) ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة،
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،الإعالن بالربيد
املبا�شر ،التنب�ؤات االقت�صادية ،حترير الفواتري ،الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات
الت�سويق ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،خدمات التعاقد اخلارجي (م�ساعدة فـي الأعمال)،
�إعداد ك�شوف الرواتب ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،توظيف الأفراد ،ت�أجري �آالت البيع ،خدمات
ال�سكرتارية ،بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات� ،إعداد ال�ضرائب ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف ،خدمات �سم�سرة الأعمال ،الدعاية والإعالن لرتويج �سم�سرة الأ�سهم وغريها
من الأوراق املالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب� ،6316 :أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143606 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�ش�ؤون واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية بالهاتف،
اخلدمات امل�صرفية بالهواتف املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية،
معلومات الأعمال امل�صرفية ،خدمات ت�صفية الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال،
التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة املالية ،اال�ست�شارات املالية ،مكاتب
االئتمان ،خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين،
حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات)،
ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،ا�ستثمار
الأموال ،حتويل الأموال �إلكرتونيا ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي ،متويل
البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل ال�شراء
والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات
حفظ الودائع ،بنوك التوفري ،ال�صكوك ال�شرعية ،خدمات ال�سم�سرة ،ال�سم�سرة اخلا�صة
بالرهانات ،ال�سم�سرة فـي الب�ضائع ،ال�سم�سرة فـي اال�ستثمار� ،سم�سرة بور�صة الأوراق
املالية� ،سم�سرة ال�سندات ،ال�سم�سرة املالية� ،سم�سرة الأوراق املالية ،خدمات ال�سم�سرة فـي
ال�سبائك ،ال�سم�سرة فـي ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،ال�سم�سرة فـي اال�ستثمار املايل ،ال�سم�سرة
فـي العقارات ،خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ،ال�سم�سرة فـي �صرف العمالت،
ال�صرافة� ،أ�سواق �صرافة العمالت الأجنبية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب� ،6316 :أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143607 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،محا�سبة،
�إعداد تقارير احل�سابات ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق الإعالنات ،م�سك
الدفاتر ،تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
التحريات عن الأعمال ،ا�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني
(م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني) ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة،
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،الإعالن بالربيد
املبا�شر ،التنب�ؤات االقت�صادية ،حترير الفواتري ،الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات
الت�سويق ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،خدمات التعاقد اخلارجي (م�ساعدة فـي الأعمال)،
�إعداد ك�شوف الرواتب ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،توظيف الأفراد ،ت�أجري �آالت البيع ،خدمات
ال�سكرتارية ،بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات� ،إعداد ال�ضرائب ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف ،خدمات �سم�سرة الأعمال ،الدعاية والإعالن لرتويج �سم�سرة الأ�سهم وغريها
من الأوراق املالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب� ،6316 :أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143608 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�ش�ؤون واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية بالهاتف،
اخلدمات امل�صرفية بالهواتف املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية،
معلومات الأعمال امل�صرفية ،خدمات ت�صفية الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال،
التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة املالية ،اال�ست�شارات املالية ،مكاتب
االئتمان ،خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين،
حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات)،
ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،ا�ستثمار
الأموال ،حتويل الأموال �إلكرتونيا ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي ،متويل
البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل ال�شراء
والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات
حفظ الودائع ،بنوك التوفري ،ال�صكوك ال�شرعية ،خدمات ال�سم�سرة ،ال�سم�سرة اخلا�صة
بالرهانات ،ال�سم�سرة فـي الب�ضائع ،ال�سم�سرة فـي اال�ستثمار� ،سم�سرة بور�صة الأوراق
املالية� ،سم�سرة ال�سندات ،ال�سم�سرة املالية� ،سم�سرة الأوراق املالية ،خدمات ال�سم�سرة فـي
ال�سبائك ،ال�سم�سرة فـي ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،ال�سم�سرة فـي اال�ستثمار املايل ،ال�سم�سرة
فـي العقارات ،خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ،ال�سم�سرة فـي �صرف العمالت،
ال�صرافة� ،أ�سواق �صرافة العمالت الأجنبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب� ،6316 :أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143609 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�ش�ؤون واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية بالهاتف،
اخلدمات امل�صرفية بالهواتف املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية،
معلومات الأعمال امل�صرفية ،خدمات ت�صفية الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال،
التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة املالية ،اال�ست�شارات املالية ،مكاتب
االئتمان ،خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين،
حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات)،
ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،ا�ستثمار
الأموال ،حتويل الأموال �إلكرتونيا ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي ،متويل
البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل ال�شراء
والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات
حفظ الودائع ،بنوك التوفري ،ال�صكوك ال�شرعية ،خدمات ال�سم�سرة ،ال�سم�سرة اخلا�صة
بالرهانات ،ال�سم�سرة فـي الب�ضائع ،ال�سم�سرة فـي اال�ستثمار� ،سم�سرة بور�صة الأوراق
املالية� ،سم�سرة ال�سندات ،ال�سم�سرة املالية� ،سم�سرة الأوراق املالية ،خدمات ال�سم�سرة فـي
ال�سبائك ،ال�سم�سرة فـي ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،ال�سم�سرة فـي اال�ستثمار املايل ،ال�سم�سرة
فـي العقارات ،خدمات ال�سم�سرة املتعلقة بالتمويل التباديل ،ال�سم�سرة فـي �صرف العمالت،
ال�صرافة� ،أ�سواق �صرافة العمالت الأجنبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب� ،6316 :أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143610 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،محا�سبة،
�إعداد تقارير احل�سابات ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق الإعالنات ،م�سك
الدفاتر ،تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
التحريات عن الأعمال ،ا�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني
(م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني) ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة،
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،الإعالن بالربيد
املبا�شر ،التنب�ؤات االقت�صادية ،حترير الفواتري ،الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات
الت�سويق ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،خدمات التعاقد اخلارجي (م�ساعدة فـي الأعمال)،
�إعداد ك�شوف الرواتب ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،توظيف الأفراد ،ت�أجري �آالت البيع ،خدمات
ال�سكرتارية ،بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات� ،إعداد ال�ضرائب ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف ،خدمات �سم�سرة الأعمال ،الدعاية والإعالن لرتويج �سم�سرة الأ�سهم وغريها
من الأوراق املالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب� ،6316 :أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/2/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144863 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات� ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافترييات ،الفنادق،
الفنادق ال�صغرية (موتيالت) ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم الوجبات
اخلفيفة ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،توفري �أماكن
�إقامة للعطالت ،خدمات احلجوزات واحلجز للمطاعم و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت،
مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،بيوت ال�سياح ،حجز
الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة محمد حمود ال�شايع (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،181 :ال�صفاة  ،13002الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144864 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات� ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافترييات ،الفنادق،
الفنادق ال�صغرية (موتيالت) ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم الوجبات
اخلفيفة ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،توفري �أماكن
�إقامة للعطالت ،خدمات احلجوزات واحلجز للمطاعم و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت،
مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،بيوت ال�سياح ،حجز
الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة محمد حمود ال�شايع (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،181 :ال�صفاة  ،13002الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144865 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات� ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافترييات ،الفنادق،
الفنادق ال�صغرية (موتيالت) ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم الوجبات
اخلفيفة ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،توفري �أماكن
�إقامة للعطالت ،خدمات احلجوزات واحلجز للمطاعم و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت،
مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،بيوت ال�سياح ،حجز
الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة محمد حمود ال�شايع (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،181 :ال�صفاة  ،13002الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144866 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات� ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافترييات ،الفنادق،
الفنادق ال�صغرية (موتيالت) ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم الوجبات
اخلفيفة ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،توفري �أماكن
�إقامة للعطالت ،خدمات احلجوزات واحلجز للمطاعم و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت،
مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،بيوت ال�سياح ،حجز
الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة محمد حمود ال�شايع (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،181 :ال�صفاة  ،13002الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142817 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برجميات كمبيوتر م�سجلة ،برجميات
تطبيقات ،تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل ،برجميات تطبيقات للهواتف املتحركة،
بطاقات الوالء امل�شفرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاليو هاو�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب ،40272 :ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2021/1/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 109 :ر.ب136 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم133359 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم امل�أكوالت وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار امللدة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 412 :ر.ب314 :
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/2 :
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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 العالمــــــــــــــــــــة122188 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/10/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1293 :فـي 2019/5/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :م�شاريع الفن املحدود
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :القوة املتكاملة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3335 :ر.ب111 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/5/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة109527 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/8/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1196 :فـي 2017/5/29م
ا�ســــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــك� :شرك ـ ــة مطع ـ ـ ــم ع�صيـ ــر تاي ـ ـ ــم  -ح�سي ـ ــن عب ـ ـ ــدالر�ض ـ ـ ــا
كرا�شــي و�شريكــه
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :ابن اجلزيرة ال�شامل �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 381:ر.ب418 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2020/1/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م
-115-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

�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 العالمــــــــــــــــــــة5406 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/2/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  687 :فـي 2001/11/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :دولوجن  -كالفي �أ�س � .أيه �إ�س
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :روبريت جريود �إ�س �أيه �إ�س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 75 :كور�س دو ميدوك  33000 ،بوردو  ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /5/4 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة136747 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/12/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1360 :فـي 2020/10/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :زاد امل�سار ال�سهل �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبعاد لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,سلطنةعمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/4/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة136963 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/12/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1358 :فـي 2020/9/20م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد ل�صحة الأ�سنان �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبعاد لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,سلطنةعمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/4/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141451 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1375 :فـي 2021/1/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد للتعليم �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبعاد لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,سلطنةعمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/4/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141452 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1376 :فـي 2021/1/24م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد لتقنية املعلومات �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبعاد لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,سلطنةعمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/4/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141453 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1375 :فـي 2021/1/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أبعاد لل�سياحة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبعاد لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,سلطنةعمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/4/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة107718 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1198 :فـي 2017/6/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جنوم ال�ساحل الغربي �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة كينويل لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،87918 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2016/1/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130622 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/12/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1313 :فـي 2019/10/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جنوم ال�ساحل الغربي �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة كينويل لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،87918 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2016/1/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/5/4 :م
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ا�ستــدراك
تن ــوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى �أنه قد وقع خط�أ مادي عند ن�شر
�إعالنات بدء �أعمال الت�صفـية ،املن�شورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ،)1390ال�صادر
بتاريخ  19من رم�ضان 1442هـ ،املوافق  2من مايو 2021م ،حيث مت ن�شر �إعالن بدء �أعمال
الت�صفـية ل�شركة العربية للنقل البحري والتمثيل التجاري �ش.م.م ،بطريق اخلط�أ ،فـيما
ال يزال الطل ــب قي ــد ا إلجــراءات ،وعليه يلغى �إعالن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة
املذكورة �أعاله وال يعتد به.

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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البنــك املركــزي العمانـــي
�إعـــــــــالن
ا�ستنــادا �إلـ ـ ــى املــادة رقـ ــم (  ) 48مـ ـ ــن القان ـ ــون امل�صرف ــي ال�ص ــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رق ــم  ، 2000/114يعلــن البنك املركــزي العماين �أن القيمـ ــة الإجماليـ ــة للنقـ ــد املت ـ ــداول
فـي ال�سلطنة حتى نهاي ــة �شهــر مار�س 2021م قـد بلغــت  1٫722٫013٫829/315 :ريــال عمانــي
( مليــارا و�سبعمائة واثنني وع�شرين مليونا وثالثة ع�شر �ألفا وثمامنائة وت�سعة وع�شرين
رياال عمانيا وثالثمائة وخم�س ع�شرة بي�ســة فقــط ) .

البنك املركزي العماين
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن �شعبان البلو�شي للتجارة و�شريكته �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
ابن �شعبان البلو�شي للتجارة و�شريكته �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٣٢١٨٤٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨م ،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 � -سكة رقم - ٤٣٢٧:مبنى رقم - ٢٨٣٥:الطابق الثالث � -شقة رقم٣١٠:
�ص.ب ٥٧٥:ر.ب١٣٠:
تليفاك�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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�ش الأحالم للمقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
ع�ش الأحالم للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٨٦٦٨٩
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/١٦م ،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 � -سكة رقم - ٤٣٢٧:مبنى رقم - ٢٨٣٥:الطابق الثالث � -شقة رقم٣١٠:
�ص.ب ٥٧٥:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم ٩٢٦٥٧٢٤٠ - ٢٤٩٩١٨٩٩: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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مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنود ل�صناعة ال�سجاد �ش.م.م
يعلن مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنود
ل�صناعة ال�سجاد �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٣٩٨٤١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٤م ،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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�سويق التكنولوجي الرائدة �ش.م.م
يعلن مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
الت�سويق التكنولوجي الرائدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣٦٤٤٤٣وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٤م ،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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مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار املرجانية للخدمات البحرية �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البحار املرجانية
للخدمات البحرية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٢١٧٠٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/١٩م ،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:
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول  -مكتب رقم٢٨:
�ص.ب ٤٢٨:ر.ب١٣١:
هاتف رقم ٢٤٦٦٥٣٥٥:فاك�س رقم٢٤٦٦٥٣٥٠:
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 ابراء للدواجن �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابراء للدواجن
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٦٩٥٥٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/١٩م ،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:
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول  -مكتب رقم٢٨:
�ص.ب ٤٢٨:ر.ب١٣١:
هاتف رقم ٢٤٦٦٥٣٥٥:فاك�س رقم٢٤٦٦٥٣٥٠:
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 االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل اليحيائي ونا�صر املكتومي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل اليحيائي ونا�صر
املكتومي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٧٢٢٣٣
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 �صحار  -بناية ت�أجري للتمويل  -الطابق الأول  -مكتب رقم١:
هاتف رقم٩٣٠٢٥٢٨٠:
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 �سامل اليحيائي ونا�صر املكتومي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل اليحيائي ونا�صر
املكتومي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣٠٧٧٨٥٣
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 �صحار  -بناية ت�أجري للتمويل  -الطابق الأول  -مكتب رقم١:
هاتف رقم٩٣٠٢٥٢٨٠:
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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�شركة موري�سون م�سقط  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريان املخطم للتجارة  -تو�صية
تعلن �شركة موري�سون م�سقط  -محا�سبون قانونيون  -أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ريان
املخطم للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢١٨٣١وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م ،وللم�صفية وحـدها 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 ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢١٢٣:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم ٢٢٠٦٠٠٤٠:فاك�س رقم٢٢٠٦٠٠٤٣:
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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رياح ال�صومحان للتجارة �ش.م.م
تعلن �شركة موري�سون م�سقط  -محا�سبون قانونيون � -أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة رياح
ال�صومحان للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣١٩١٠٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/٣١م ،وللم�صفية وحـدها 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 ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢١٢٣:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم ٢٢٠٦٠٠٤٠:فاك�س رقم٢٢٠٦٠٠٤٣:
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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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع دلتا املوالح �ش.م.م
يعلن مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
م�شاريع دلتا املوالح �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٠٥٩٠٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٢٠م ،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  -احليل اجلنوبية  -بناية م�سقط ريزيدين�س  -مكتب رقم١٠١:
هاتف رقم٩٨٠١١٨٣٥ - ٩٩٤٧٥٢٨١:
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 اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأجرا�س ال�صفراء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة الأجرا�س ال�صفراء للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٨٠٣٦٨٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٠/٩/٢٤م ،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:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -محافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ١٥١:ر.ب٤١٨:
هاتف رقم ٩٥٨٠٦٢٩٨ - ٩٩٢٢١٩٧١:فاك�س رقم٢٥٧٧١٥٧٢:
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 الكون  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أبو �سليمان احلديثة للإن�شاء والتعمري  -تو�صية
يعلن مكتب الكون  -محا�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبو �سليمان
احلديثة للإن�شاء والتعمري  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٣٧٠٩٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/٢٤م ،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 ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١:
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 بيت املحا�سبة الدويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مفاهيم حللول الأعمال �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مفاهيم حللول الأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١٥٣٤٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/١٥م ،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:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -محافظة م�سقط
�سكة رقم - ٣٦٠٤:مبنى رقم - ٢١٢:الطابق الثالث � -شقة رقم٣١:
�ص.ب ٦٨٧:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩١٦٤١٨٠ - ٩٤٦٥٢٢٧٦:
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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�شركة بي كي اف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مو�سى للتجارة واخلدمات الهند�سية اخلا�صة �ش.م.م
تعلن �شركة بي كي اف أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة مو�سى للتجارة واخلدمات الهند�سية
اخلا�صة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٦٧٨٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/11/14م ،وللم�صفية وحـدها 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 ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -وادي عدي  -جممع حطاط  -جناح ١٠٨ A
�ص.ب 1171:ر.ب112:
هاتف رقم 24563198:فاك�س رقم24563194:
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
�سعيد بن محمد بن يا�سر اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم العذيبة للأعمال �ش.م.م
يعلن �سعيد بن محمد بن يا�سر اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سيم العذيبة للأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٩٩٩١وللم�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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب ٢٧٤٠:ر.ب١١١:
هاتف رقم99764321:
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 غدير بن �صالح اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه غدير و�سعيد اجلنيبي للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن غدير بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه غدير
و�سعيد اجلنيبي للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣٠٩٩٦١وللم�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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب ٢٧٤٠:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٣١٣٣٣٣٤:
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 مرتفعات الدقم للم�شاريع �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن غدير بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات الدقم
للم�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٩٩٩٢وللم�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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب ٢٧٤٠:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٣١٣٣٣٣٤:
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تغاريد احلافر للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن غدير بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تغاريد احلافر
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٠٠٠٦وللم�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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب ٢٧٤٠:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٢٨٨٤٤٥٩:
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 بوارق ظهر للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن غدير بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوارق ظهر
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠٩٩٧٧وللم�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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب ٢٧٤٠:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٢٨٨٤٤٥٩:
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 �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن �سعيد بن �سامل الربامي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يو�سف بن �سعيد بن
�سامل الربامي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٣١٤٤٨٨٧وللم�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 �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
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 خ�صيب ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سهول �شمال الباطنة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فهد بن خ�صيب ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول �شمال الباطنة احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٧٣٠٧٩وللم�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  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٠٥٠٢٥٥:
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 �سليم بن �صالح اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج الدقم للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة رتاج الدقم للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310152وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 �سهول اجلبني للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �سهول اجلبني للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310075وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جرنا�س الدقم للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة جرنا�س الدقم للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310149وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 مرتفعات العدابة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة مرتفعات العدابة
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1310065
وللم�صفي وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فيافـي نفون للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة فيافـي نفون للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310053وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 دليل الدقم للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة دليل الدقم للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310049وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع البخي�شة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاريع البخي�شة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310153وللم�صفي
وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 �صروح اجلازر للتجارة احلديثة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �صروح اجلازر للتجارة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310144وللم�صفي
وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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

-136-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1391

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات ال�سرية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة مرتفعات ال�سرية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310061وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 �أبو دماين و�شركاه �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أبو دماين و�شركاه
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310026وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98555594 :
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق احلافر للتجارة احلديثة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة رونق احلافر للتجارة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310043وللم�صفي
وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 �سامل وعبداللـه وعلي للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �سامل وعبداللـه وعلي
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310029وللم�صفي وحـده
حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امتياز الدقم املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة امتياز الدقم املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310150وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 خط اجلازر للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة خط اجلازر للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310093وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع اجلرح للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �شعاع اجلرح للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310030وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98555594 :
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 جوهرة مدركة للتجارة املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة جوهرة مدركة للتجارة
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310132وللم�صفي
وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو حمد و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أبو حمد و�شركاه للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310134وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 مرتفعات البطني للم�شاريع �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة مرتفعات البطني
للم�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310142وللم�صفي
وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكون بنتول للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الكون بنتول للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1310077وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 �أبو فهد و�شركائه �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليم بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أبو فهد و�شركائه
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1309969وللم�صفي وحـده حـق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـر ,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 الدقم  -محافظة الو�سطى
�ص.ب 2470:ر.ب111 :
هاتف رقم98777714 :
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 البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي �صحار املتكاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة بوادي �صحار املتكاملة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1204329وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/4/24م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـر ,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  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70 :ر.ب319 :
هاتف رقم 99649962 - 26857088 :فاك�س رقم26857087 :
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 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 ورود املحافظة املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة ورود املحافظة املتميزة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1262899وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/4/26م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70 :ر.ب319 :
هاتف رقم 99649962 - 26857088 :فاك�س رقم26857087 :
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 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 امل�ؤ�س�سة املميزة العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة امل�ؤ�س�سة املميزة العاملية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1229427وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/4/26م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمــام
الغـيـر ,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  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70 :ر.ب319 :
هاتف رقم 99649962 - 26857088 :فاك�س رقم26857087 :
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 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 مالك ال�سالم للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة مالك ال�سالم للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1059208وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/4/26م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـر,
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  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70 :ر.ب319 :
هاتف رقم 99649962 - 26857088 :فاك�س رقم26857087 :
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 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 �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور الفلج املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهور الفلج املتحدة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1255828وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
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 ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الباطنة املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع الباطنة املا�سية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1268461وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 322:ر.ب339:
هاتف رقم99055200:
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 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 الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض املنخف�ضة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الأر�ض املنخف�ضة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٥١٥٠٠٤٣
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٤/٥م ،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:
�ص.ب ٢٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٢٥٤٤٧٠١:
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 عمر العجيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن ح�سن جابر اجلابري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عمر بن �سامل بن عمر العجيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عبداللـه بن ح�سن جابر
اجلابري و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٤٨٦٣٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حمدان بن عبداللـه بن علي ال�سريحي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حمدان بن
عبداللـه بن علي ال�سريحي و�شركاه للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،3048721ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن حيدر بن �إبراهيم اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الربق للتقنية �ش.م.م
يعلـن علي بن حيدر بن �إبراهيم اللواتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الربق للتقنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٩٢١٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�صب العاملية �ش.م.م
يعلـن علي بن حيدر بن �إبراهيم اللواتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأن�صب العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٧٣١٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج ال�صحراء للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن حيدر بن �إبراهيم اللواتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة رتاج ال�صحراء
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤١٦٠٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
محمد بن �سيف بن �سعود اجلرجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جنم املحافظة اجلديدة �ش.م.م
يعلـن محمد بن �سيف بن �سعود اجلرجري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع جنم
املحافظة اجلديدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٦١٢٧٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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محمد بن نا�صر بن محمد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال اجلفنني للتجارة �ش.م.م
يعلـن محمد بن نا�صر بن محمد ال�سيابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة جبال اجلفنني
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٤٨٩٩ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي اجلفنني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن محمد بن نا�صر بن محمد ال�سيابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة روابي اجلفنني
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٥٠٩٦٩٦٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن ال�سعيد الدولية �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -محا�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع ابن
ال�سعيد الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٢٣١٣٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف املخرتع للتجارة �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -محا�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طيف املخرتع
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٣٣١٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق م�سقط العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طريق م�سقط العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٨٥٠٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابع اخلري والكرم للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة منابع اخلري
والكرم للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢١٩٩٧ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب علي الدح  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأمم لال�ست�شارات الإدارية �ش.م.م
يعلـن مكت ــب عل ــي ال ــدح  -محا�سبــون قانونــيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الأمم
لال�ست�شارات الإدارية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٠٧٣٧٦
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الرا�شدي� ،آل جمعة وايوينج  -محامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخازن املميزة �ش.م.م
يعلـن مكتب الرا�شدي� ،آل جمعة وايوينج  -محا�سبون وم�ست�شارون فـي القانون  -ب�صفـت ـ ــه
امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املخازن املميزة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٠٩٩١٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�شركة موري�سون م�سقط  -محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغليلة �ش.م.م
تعلـن �شركة موري�سون م�سقط  -محا�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة
الغليلة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٧٢٨٩٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
ح�سن بن خمي�س احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم العايل الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن ح�سن بن خمي�س احلرا�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة النجم العايل الوطنية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٣٨٦٢٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خليل بن �سامل بن ها�شل العوادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجليمي ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خليل بن �سامل بن ها�شل العوادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اجليمي ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1240550ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيد واجد للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سيد واجد
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1089310ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جوبينات بولوت
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ا�سرت للخدمات العاملية �ش.م.م
يعلـن جوبينات بولوت ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ا�سرت للخدمات العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1097565ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار املرعي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة دار املرعي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٥٨٥٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراقي العاملية  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الراقي العاملية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٤٥٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
في�صل بن فائل بن ب�شري احلب�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة دار الأمان الوطنية احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلـن في�صل بن فائل بن ب�شري احلب�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة دار الأمان الوطنية
احلديثة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٦١٠٤٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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