
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1403(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

               وزارة اخلارجيــــة
قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/103   �سادر فــــي 2021/8/4 باإ�سهـار جمعيـة ال�سداقـة 

العمانيـة الكويتية.
بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 

                                                وزارة الأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــة
ملخ�ص النظام الأ�سا�سي ملوؤ�س�سة �سعيد بن �سامل الوهيبي الوقفية.

ملخ�ص النظام الأ�سا�سي ملوؤ�س�سة �سهيل بهوان الوقفية اخلا�سة.
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة    

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستـــــــدراك.
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق الالمع للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اجلودة للربجميات العاملية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن الذهبي املا�سي - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �ساللة للت�سوق - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عامر واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة �سحم للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخرة البي�ساء الدولية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دملون املا�سية للمقاوالت �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مح�سن حيدر دروي�ص لل�سيارات �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاءة الراقية للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ اآ�سيا لالإن�ساءات الهند�سية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنوان للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد النجاح �ص.�ص.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوج االأبي�ص الالمع �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع الفليج للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع روز املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع هم�سات املجد للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عفان وعبداللـه احلجري للتجارة واملقاوالت - 

ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق �سيح العوافـي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سحار املتكاملة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة احلجاز للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سائم الوطنية �ص.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنان املنى للتجارة �ص.�ص.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طاقة م�سقط اخل�سراء �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمل�ص م�سافر خانة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داود للديكور �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للزيوت واالأعمال التجارية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأحمد املقبايل للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ بيت ال�ساحل للتجارة - ت�سامنية.
للتجــــارة  واأخيـــه  الها�سمـــي  بن علي  ل�سركة حمد  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق ال�سباب �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج بدية الذهبية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�ص لالت�ساالت �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توا�سل الرقمية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراح لالأعمال الفنية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة وكان الدولية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فلك للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البابوجن للمقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغ�سيل املتقدم �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراجحي لال�ستثمار والتطوير �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مهند املعمري للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاح للم�ساريع املتميزة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدبي�سي اجلديدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنعي والبادي للتجارة العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سار الأنظمة التكييف �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العن�سر الن�سط للتجارة واخلدمات �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األفا ال�سناعية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغ�سلة م�سقط للتنظيف ال�سريع �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة الربميي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوة االبداع للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء امل�سرفـي للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريتاج مطرح لالأعمال �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فخر امل�سريب للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو را�سد املخيطي و�سريكه للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رجماء للك�سارات �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيفية العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سناعات العربية لتقنية الطاقة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن امل�سايخ للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سطورة دبا للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سرتن �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول وادي عندام للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي القطيف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزامي الظفرة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاب الظفرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر �سرق االأو�سط للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور اخلوا�سيات للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر الغد للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فنجاء اخل�سراء - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اال�سكندرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص العيجة للتجارة �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط االحتاد التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكهف للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجهيزات الدولية للتجهيزات ال�سناعية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهم العاملية للتجارة واملقاوالت �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلا�سليون العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �ساللة للرتجمة واملعلومات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالمة املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات لوؤلوؤة �سحار �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات الدوحة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خانكو للمقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذى العبري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الربميي للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الظفراء الوطنية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالب البادي و�سريكه �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأر�سيات الع�سرية احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزهار ال�سداقة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوق املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحاري ال�سفا الف�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد احلزم للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول اخلليج لالأغذية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهذب للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراحب اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن عربي املتميز �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة اأبو ق�سي احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سي لل�سناعات احلرفية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهندا�سي املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهندا�سي الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج العامرات للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات الدوحة اجلديدة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأن�ص العدوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط خلدمات احلفر �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل امل�ستمر لال�ستثمار �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالك ال�ساملة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنمية الهند�سية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم �سمارة احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموخ لالإن�ساءات وخدمات النفط �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد ومحمد للم�ساريع �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهبية لل�سحن والتفريغ �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط البداية املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر عبدالرحمن النزواين للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار ال�سم�ص احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
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132

132

133

133

133

133
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وزارة اخلارجيــــة

قــرار وزاري 

رقم 2021/103

باإ�صهـار جمعيـة ال�صداقـة العمانيـة الكويتية

ا�ستنادا اإلــى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32، 

واإلى الئحة جمعيات ال�سداقة العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/341،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�سهر جمعية ال�سداقة العمانية الكويتية، ويقيد نظامها االأ�سا�سي فـي ال�سجل املعد لهذا 

الغر�ض فـي الوزارة.

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي : 25 / 12 / 1442هـ 

املوافـــــق :  4   /   8  / 2021م

بدر بن حمد بن حمود البو�صعيدي
                                                                                                      وزيــر اخلارجيـــة
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة

ملخـــــ�ص 

النظام الأ�شا�شي مل�ؤ�ش�شة �شعيد بن �شامل ال�هيبي ال�قفية

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�سة �سعيد بن �سامل الوهيبي الوقفـية " على النحو الآتي:

ا�شم امل�ؤ�ش�شة: "مـوؤ�س�سـة �سعيد بن �سامل الوهيبي الوقفـية ".

رقـم الـقــيـــد: "20".

الأهـــــــــداف:

1 - تقديـــم كافـــة اأنـــواع الدعـــم وامل�ساعــدة للحــالت الإن�سانية وللم�ساجد وملدار�ص القراآن 

الكرمي ولطلبة العلم واملنافع العامة.

2 - امل�ساهمة فـي الأن�سطة الثقافية والعلمية الدينية مبا يتوافق مع اأهداف املوؤ�س�سة.

3- التثمري الوقفي فـــي املجــالت العقارية اأو ال�سناعية اأو التجارية اأو الزراعية وغريها 

من املجالت  وفقا ل�سوابط  ال�سريعة  الإ�سالمية فـي الوقف وتثمريه وتاأجريه.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــــة:

يتولى اإدارة املوؤ�س�سة جمل�ص موؤلف من )5( خم�سة اأع�ساء يتم تر�سيحهم من قبل الواقف 

ملدة )3( ثالث �سنوات وي�سدر قرار بتعيني املجل�ص من الوزير.

مــ�ارد امل�ؤ�ش�شــة:

- اأمـوال الأوقـاف التي تديـرها املوؤ�س�سة.

- العائــــــد مــن ا�ستثمـــارات اأمـــوال املوؤ�س�ســة.

- الهـبات والو�سايـا التي يقـبلـها املجـلـ�ص.
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ملخـــــ�ص 

النظام الأ�شا�شي مل�ؤ�ش�شة �شهيل به�ان ال�قفية اخلا�شة

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

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�سة �سهيل بهوان الوقفـية اخلا�سة "على النحو الآتي:
ا�شم امل�ؤ�ش�شة: "مـوؤ�س�سـة �سهيل بهوان الوقفـية اخلا�سة ".

رقـم الـقــيـــد: "23".
الأهـــــــــداف:

املوؤ�س�سة وتوفري  التي تديرها  الوقفية  الأموال  اأجلها  املوقوف من  بامل�ساجد  العناية   - 1
امل�ساجد  فـي تلك  العاملني  التـــي حتتاجهـــا وحتمــل م�ساريف كافة  كافـــة اخلدمـــات 
واأي م�ســـاريف اأخــرى تقر لحقا بالإ�سافة اإلى اإعادة بناءها اإن لزم مبوجب تو�سية 

من جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة.

تاأهيل بع�ص  الأيتام والأرامل ب�سفـــة عامــة والأقربون خا�سة والعمل على  2 - م�ساعدة 
م�ساعدة  اإلى  بالإ�سافة  املتوافرة،  املالية  العتمادات  وفــق  الفئــة  هـــذه  مـــن  احلـــالت 

الفقراء وامل�ساكني داخل ال�سلطنة.

3 - امل�ساهمة فـي بناء م�ساكن لالأيتام واملحتاجني، اأو اأي اأعمال تخ�ص هذه الفئة ويرى 
جمل�ص الإدارة امل�ساهمة فيها وذلك بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�ص.

فـي حال وجود  املوؤ�س�سة  اإدارة  املر�سى مبوجب قرار من جمل�ص  نفقات عالج  4 - حتمل 
الواقف  قبل  من  بها  واملو�سى  عليها  املوقوف  الرب  جهات  ا�ستيفاء  بعد  مايل  فائ�ص 

لحتياجاتها. 

5 - امل�ساهمة فـي بناء اجلوامع وامل�ساجد داخل ال�سلطنة.

اأوجــة البــر واخلري وامل�ساهمـــة فـي حتقيـــق التكافـــل الجتماعي  6 - الإنفــــاق فـــي كافــــة 
مبـــا يعـــود بالنفــع علـى املجتمع فـــي اإطار القوانني والأنظمة ال�سارية واملعمــول بهـــا 

فـي ال�سلطنة.
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7 - اإدارة وا�ستثمار اأموال املوؤ�س�سة الوقفية وتطويرها واملحافظــة على ا�ستدامتهــا وتكـثيـــر 

اأو ال�سناعية  ريعـــها، ويجـــوز لهـــا فـــي �سبيل ذلك ال�ستثمـــار فــــي املجــالت العقارية 

اأو الزراعية وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي  اأو التجارية 

ا�ستثمار الوقف.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــــة:

يتولى اإدارة املوؤ�س�سة جمل�ص موؤلف من )7( �سبعة اأع�ساء يتم تر�سيحهم من قبل الواقف 

ملدة )3( ثالث �سنوات وي�سدر قرار بتعيني املجل�ص من الوزير.

مــ�ارد امل�ؤ�ش�شــة:

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

- الهـبات والتربعات والو�سايـا التي يقـبلـها املجـلـ�ص.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويــج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 
ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145767
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، 
ل�سنع  )م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  ع�سائر 
الغازية، مياه معدنية م�سروبات، م�سروبات  املياه  املعدنية(، م�ستح�سرات لتح�سري  املياه 

غري كحولية، مياه غازية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكال   - �ساهار  هايوي،  اإك�سرب�س  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اأندهريي )اإي�ست(، مومباي - 40009، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145768
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، 
ل�سنع  )م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  ع�سائر 
الغازية، مياه معدنية م�سروبات، م�سروبات  املياه  املعدنية(، م�ستح�سرات لتح�سري  املياه 

غري كحولية، مياه غازية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكال   - �ساهار  هايوي،  اإك�سرب�س  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اأندهريي )اإي�ست(، مومباي - 40009، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145769
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، 
ل�سنع  )م�ستح�سرات  م�سروبات  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  ع�سائر 
الغازية، مياه معدنية م�سروبات، م�سروبات  املياه  املعدنية(، م�ستح�سرات لتح�سري  املياه 

غري كحولية، مياه غازية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية
باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار  هايوي،  اإك�سرب�س  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي - 40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146755
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

علكة لغايات طبية، غ�سوالت فم لغايات طبية، منظفات اأ�سنان طبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد - ميلر )اإيرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كلو�سريان، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146756
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
منظفات اأ�سنان، جل لتبيي�س االأ�سنان.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد - ميلر )اإيرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كلو�سريان، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146887
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكوالتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
الأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
�سكريات، ق�سبان   ) املو�س )حلوى  �سوكوالتة،  بال�سكر جممد، مو�س  خبازة، كيك مغطى 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

على مك�سرات.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 
�س.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146888
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكوالتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
الأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
ق�سبان  �سكريات،   ) )حلوى  املو�س  �سوكوالتة  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة، 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

على مك�سرات.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 
�س.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146891
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتزيني  حلويات  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون 
احلبوب،  م�ستح�سرات  كعك،  قهوة،  ب�سكويت،  للقهوة،  منكهات  امليالد،  عيد  اأ�سجار 
�سوكوالتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز الأغرا�س 
الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة باحلليب، 
بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  خبز،  معكرونة،  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
ق�سبان  �سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوالتة  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة، 
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لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�س.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146892
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكوالتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
الأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
ق�سبان  �سكريات،  )حلوى(  املو�س  �سوكوالتة،  مو�س  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة، 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

على مك�سرات.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 
�س.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146893
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالء  العقارات،  وكاالت  خدمات  االئتمان،  مكاتب  خدمات  ال�سم�سرة،  العقارات،  تاأجري 
اجلمركي،  التخلي�س  �سم�سرة  خدمات  التاأمني،  خدمات  التاأمني،  �سم�سرة  االإ�سكان، 
االأموال،  ا�ستثمار  التباديل،  التمويل  التربعات اخلريية،  العقارات، جمع  التاأمني، تثمني 
�سندات الكفالة، املقا�سة املالية، خدمات حفظ الودائع، تنظيم التح�سيل املايل، القرو�س 
والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  ال�سرائب،  تقدير  متويل،  املالية 
االئتمان، اخلدمات التمويلية )اخلدمات التمويلية وت�سمل اإدارة ال�سناديق واال�ستثمارات، 
املال،  راأ�س  اإدارة �سناديق  املال،  راأ�س  ا�ستثمار  االأ�سول،  اإدارة  االأ�سهم اخلا�سة،  ا�ستثمارات 
)االإدارة  املالية  االإدارة  اال�ست�سارات(،  االأ�سهم،  تداول  النقدية،  ال�سوؤون  االأ�سهم،  متويل 
املالية و ت�سمل دارة ال�سناديق واال�ستثمارات، ا�ستثمارات االأ�سهم اخلا�سة، اإدارة االأ�سول، 
اإدارة �سناديق راأ�س املال، متويل االأ�سهم(، القرو�س ب�سمان،  ا�ستثمار �سناديق راأ�س املال، 
ا�ست�سارات  ال�سيكات،  من  التحقق  املايل،  التحليل  املالية،  االوراق  �سم�سرة  العقارات،  اإدارة 
مالية، ا�ست�سارات التاأمني، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، ا�سدار بطاقات �سراء ذات 
الغابات  تقييم  املالية،  االأعمال  ت�سفـية  خدمات  املالية،  الكفاالت  البور�سة،  اأ�سعار  قيمة، 
االإدخار،  �سندوق  خدمات  املالية،  االأوراق  �سد  اإقرا�س  ماليا،  ال�سوف  تقييم  الدائمة، 
خدمات �سم�سرة االأوراق املالية، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، توفـري معلومات مالية 
 stocks ،عن طريق مواقع االإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، ا�ستثمار اأموال

and bonds brokerage، اإخالء �سبيل املوقوفـني بكفالة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مونتاجو برايفت ايكويتي ال ال بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 مور لندن ريفر�سايد، لندن، اأ�س اي1 2اأيه بي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146894
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، محا�سبة، اعداد تقارير احل�سابات، تدقيق احل�سابات، ا�ست�سارات 
اإدارة االأعمال ت�سمل ا�ست�سارات اإدارة االأعمال وا�ستثمارات االأ�سهم اخلا�سة واإدارة االأ�سول 
وا�ستثمار راأ�س املال و اإدارة �سناديق راأ�س املال و متويل اأ�سهم راأ�س املال ، امل�ساعدة فـي اإدارة 
االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، ل�سق 
التجارية،  املعلومات  وكاالت  خدمــات  والت�سديــر،  اال�سترياد  وكاالت  خدمات  االإعالنات، 
خدمات اخلرباء فـي الكفاية، البيع باملزاد العلني، درا�سات ال�سوق، تقييم االأعمال، تق�سي 
احلقائق فـي االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، دعاية واإعالن، اأبحاث االأعمال، خدمات 
مناذج  اعداد  خدمات  االأعمــــال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  واالإعالن،  الدعاية  وكاالت 
الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات، اأبحاث الت�سويق، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، التنبوؤات 
املعلومات  ت�سمل  االأعمال  عن  واالأخبار  املعلومـــات  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  االقت�سادية، 
االأ�سهم  وال�ستثمارات  واال�ستثمارات  االأموال  باإدارة  يتعلق  وفـيما  االأعمال  عن  واالأخبار 
االأ�سول  واإدارة  اخلا�سة  االأ�سهم  وا�ستثمارات  االأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات  وت�سمل  اخلا�سة 
وا�ستثمار راأ�س املال و اإدارة �سناديق راأ�س املال ومتويل اأ�سهم راأ�س املال ، تاأجري امل�ساحات 
االإعالنية، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، تاأجري وقت للدعاية واالإعالن فـي و�سائل 
االعالم، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، معاجلة 
االإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، خدمات الفوترة، اإنتاج االأفالم االإعالنية، 
ت�سويق، توفـري معلومات االت�سال لالجتارة واالأعمال، خدمات الو�ساطة التجارية، اإدارة 
االأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، 
توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت، ت�سميم مواد دعائية، اإدارة جتارية 
لربامج ال�سداد للغري، تاأجري الفتات دعائية للغري، خدمات الو�ساطة فـي قطاع االأعمال 
عن  الباحثني  االأعمال  ورواد  اخلا�س  القطاع  فـي  املحتملني  امل�ستثمرين  بني  للتوفـيق 
اال�ست�سارة  العامة،  العالقات  فـي جمال  االت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  اال�ست�سارة  متويل، 
املكتبية، تاأجري  ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال الدعاية، تاأجري االآالت واملعدات 
مواد الدعاية واالإعالن، ن�سر ن�سو�س الدعاية واالإعالن، العالقات العامة، ن�سخ االت�ساالت 
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خدمات  الراأي،  ا�ستطالعات  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  مكتبية،  وظائف 
نقل االأعمال، ترويج املبيعات لالآخرين، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، 
االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 
ال�سحف،  فـي  املهمة  املعلومات  اأو  االأخبار  اقتطاع  خدمات  اخرى،  الأعمال  �سلع وخدمات 
املقارنة بني االأ�سعار، عر�س �سلع على و�سائل االعالم لغايات  البيع، خدمات  اآالت  تاأجري 
فـي  امل�ساعدة  التجميع  خدمات  املوظفـني،  الختيار  النف�سية  االختبارات  بالتجزئة،  البيع 
االأعمال، البحث عن كفالة، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، حت�سني محرك البحث لتعزيز 
املبيعات، حت�سني احلركة فـي مواقع االإنرتنت، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري االإداري 
لل�سركات، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، ت�سجيل االت�ساالت والبيانات 
املكتوبة، حتديث و�سيانة البيانات فـي ال�سجالت، التفاو�س على عقود االأعمال با�سم الغري، 

معاجلة الن�سو�س)ا�ستن�ساخ الوثائق(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مونتاجو برايفت ايكويتي ال ال بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 مور لندن ريفر�سايد، لندن، اأ�س اي1 2اأيه بي، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146895
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنزلية، طوابع بريــد، ورق بال�ستيكي ذو  اأو للغايات  اأ�سرطة تلقائية الل�سق للقرطا�سية 
فقاعات للف اأو التغليف، زوايا ر�سم، اأغطية بال�ستيكية ال�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد، 
الفتات من الورق اأو الورق املقوى، ق�سائم مطبوعة، ورق، اآالت ل�سق الطوابع الربيدية، 
�سور زيتية ر�سوم، باإطار اأو بدون اإطار، �سحف، دفاتر قرطا�سية، كرا�سات، دفاتر مالحظات، 
بطاقات دليلية قرطا�سية، �سفائح من الورق قرطا�سية، ملفات لالأوراق، �سواين الر�سائل، 
لوازم  مطبوعة،  مناذج  فهار�س،  محا�سبة،  دفاتر  تخطيطية،  مطبوعات  ورق،  مالقط 
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لوازم  ال�سلكية  امل�سابك  اإعالنية، مكاب�س  بيانات  االأثاث، من�سورات مطبوعة،  مكتبية عدا 
مكتبية، تذاكر، طبعات اأختام، �سواين لفرز وعد النقود، ورق ا�ست�سفاف، مواد تدري�س عدا 
االأجهزة، رقع للبطاقات الدليلية، ورق تغليف، مواد كتابة، �سفائح ا�ستن�سل قرطا�سية، ورق 
للورق،  اأدلة، م�سابك  اأدوات دمغ يدوية، كتب موجزة  ا�ستن�سل،  كتابة، قرطا�سية، �سفائح 
اأدوات لطي الورق لوازم مكتبية، اأقالم حرب، جمالت دوريات،  لوحات الألوان الر�سامني، 
اأ�سرطة من الورق، بخالف اخلردوات وزينة ال�سعر، محافظ اأختام، فرا�سي دهان اأو تلوين، 
اآالت اإتالف الورق )لوازم املكتب(، غراء للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، مناذج مخطوطات 
للن�سخ، بطاقات من الورق اأو الورق املقوى، حافظات دفاتر �سيكات، ن�سرات اإخبارية دورية، 
مواد تغليف م�سنوعة من الن�سا، م�سابك لالأوارق املالية، اأقالن عالم القرطا�سية، ن�سرات، 
اآالت بري  الكرتون، �سور،  اأو  الورق  اأو ح�سو، من  تو�سيد  تغليف  ال�سفحات، مواد  ما�سك 
اأقالم الر�سا�س كهربائية اأو غري كهربائية، اأقالم ر�سا�س، دوريات، علب الأقالم احلرب، 
لوازم  اأقالم حرب  للتغليف،  بال�ستيكية  رقائق  ورق،  ثقاالت  فوتوغرافـية مطبوعة،  �سور 
مكتبية، حامالت اأقالم احلرب، اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، اإعالنات كبرية، بكرات 
للر�سم، خرامات  الزاوية  قائمة  �سمع ختم، م�ساطر  توثيق،  اأختام  التحبري،  اأ�سرطة  للف 
معجون  ختامات،  مطبوعات،  للمكاتب،  مماحي،  كا�سطات  طبعات،  اأختام  مكتبية،  لوازم 
ن�سا ال�سق، للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، ورق مقوى من لباب اخل�سب قرطا�سية، ورق 
من لباب اخل�سب، م�ساند الأقالم احلرب واأقالم الر�سا�س، م�ساطر تائية للر�سم، مقامل 
قرطا�سية، مقامل اأطقم، �سفائح ف�سكوزية للف، ل�ساقات قرطا�سية، ورق م�سمع، فرا�سي 

كتابة، اأدوات كتابة، مواد ح�سو من الورق اأو الكرتون.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مونتاجو برايفت ايكويتي ال ال بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

املتحدة،  اململكة  بي،  2اأيه  اي1  اأ�س  لندن،  ريفر�سايد،  لندن  مور   2 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146902
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سرب  مياه  كحولية((،  )غري  ال�سعري  )برية  ملت،  منبت  �سعري  برية  فواكه،  ع�سائر 
م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، م�سروبات غري كحولية، مياه 

غازية، �سراب فواكه غري كحويل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرغو فوود اند بيفريج جلوبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ليختن�ستني

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 الند �سرت�س، 9496 بالزير�س، ليختن�ستني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146904
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية �سعري منبت ملت،)برية ال�سعري )غري كحولية((، ع�سائر فواكه، مياه �سرب م�سروبات، 
مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، �سراب 

فواكه غري كحويل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرغو فوود اند بيفريج جلوبال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ليختن�ستني

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 الند �سرت�س، 9496 بالزير�س.، ليختن�ستني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146949
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  )�سابون  جتميل  م�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات التجميل وم�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية ومزيالت العرق للعناية 

ال�سخ�سية وم�سادات التعرق و م�ستح�سرات العناية باجل�سم(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا بروكرت اآند جامبل كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون بروكرت اآند جامبل بالزا، �سين�سيناتي، اأوهايو 45202، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146950
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة)م�ستح�سرات تنظيف الب�سرة غري الطبية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساننت فار�سيوتيكال كو.ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 19-9، �سيمو�سينجو  -�سومي، هيجا�سيو ادوجاوا -كو،او�ساكا8651-533، 

اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146965
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، فواكه محفوظة، فواكه جممدة، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات 
هالم،  جلي  حلوم،  الفواكه،  جلي،  هالم  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة، 
للطعام، لنب رائب، منتجات احلليب، بقول محفوظة، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق 
اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  فواكه، توفو فول �سويا مخمر، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، 

الفواكه.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو،ديجيونو، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146966
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  عقاقري  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية،  كب�سوالت 
طبية، اأع�ساب دوائية، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، جذور دوائية، م�ستح�سرات بيطرية، اأغذية 
حمية معدة لغايات طبية، اأغذية للر�سع واالأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، 
اأدوية لالأغرا�س الب�سرية،  �سكاكر لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية الأغرا�س التنحيف، 
اأدوية لغايات بيطرية، �سراب دوائي، مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي، اإ�سافات معدنية 
اأع�ساب لال�ستخدام  للحيوانات، خال�سات  اإ�سافات غذائية، مكمالت غذائية  الغذاء،  اإلى 

الطبي، م�ستح�سرات �سيدالنية مغذية لالأغرا�س الطبية واال�ست�سفائية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوتككوت- جيلو ديدايوك -جو، ديجيونو جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146967
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، فواكه محفوظة، فواكه جممدة، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات 
هالم،  جلي  حلوم،  الفواكه،  جلي،  هالم  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة، 
للطعام، لنب رائب، منتجات احلليب، بقول محفوظة، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق 
اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  فواكه، توفو فول �سويا مخمر، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، 

الفواكه.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوتككوت - جيلو ديدايوك - جو،ديجيونو، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146968
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  عقاقري  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية،  كب�سوالت 
طبية، اأع�ساب دوائية، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، جذور دوائية، م�ستح�سرات بيطرية، اأغذية 
حمية معدة لغايات طبية، اأغذية للر�سع واالأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، 
اأدوية لالأغرا�س الب�سرية،  �سكاكر لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية الأغرا�س التنحيف، 
اأدوية لغايات بيطرية، �سراب دوائي، مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي، اإ�سافات معدنية 
اأع�ساب لال�ستخدام  للحيوانات، خال�سات  اإ�سافات غذائية، مكمالت غذائية  الغذاء،  اإلى 

الطبي، م�ستح�سرات �سيدالنية مغذية لالأغرا�س الطبية واال�ست�سفائية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو، ديجيونو، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146973
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، فواكه محفوظة، فواكه جممدة، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات 
هالم،  جلي  حلوم،  الفواكه،  جلي،  هالم  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة، 
للطعام، لنب رائب، منتجات احلليب، بقول محفوظة، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق 
اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  فواكه، توفو فول �سويا مخمر، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، 

الفواكه.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو،ديجيونو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146976
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية  كب�سوالت 
طبية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  دوائية،  اأع�ساب  طبية،  لغايات  عقاقري 

للر�سع  اأغذية  طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  بيطرية،  م�ستح�سرات  دوائية،  جذور 
واالأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، �سكاكر لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية 
الأغرا�س التنحيف، اأدوية لالأغرا�س الب�سرية، اأدوية لغايات بيطرية، �سراب دوائي، مواد 
اإ�سافات غذائية، مكمالت  الغذاء،  اإلى  اإ�سافات معدنية  الطبي،  حمية معدة لال�ستخدام 
غذائية للحيوانات، خال�سات اأع�ساب لال�ستخدام الطبي، م�ستح�سرات �سيدالنية مغذية 

لالأغرا�س الطبية واال�ست�سفائية.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو، ديجيونو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146977

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، فواكه محفوظة، فواكه جممدة، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات 

هالم،  جلي  حلوم،  الفواكه،  جلي،  هالم  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة، 

للطعام، لنب رائب، منتجات احلليب، بقول محفوظة، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق 

اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  فواكه، توفو فول �سويا مخمر، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، 

الفواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوتككوت -جيلو ديدايوك - جو، ديجيونو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146978
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  عقاقري  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية،  كب�سوالت 
طبية، اأع�ساب دوائية، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، جذور دوائية، م�ستح�سرات بيطرية، اأغذية 
حمية معدة لغايات طبية، اأغذية للر�سع واالأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، 
اأدوية لالأغرا�س الب�سرية،  �سكاكر لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية الأغرا�س التنحيف، 
اأدوية لغايات بيطرية، �سراب دوائي، مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي، اإ�سافات معدنية 
اأع�ساب لال�ستخدام  للحيوانات، خال�سات  اإ�سافات غذائية، مكمالت غذائية  الغذاء،  اإلى 

الطبي، م�ستح�سرات �سيدالنية مغذية لالأغرا�س الطبية واال�ست�سفائية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو، ديجيونو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146979
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، فواكه محفوظة، فواكه جممدة، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات 
هالم،  جلي  حلوم،  الفواكه،  جلي،  هالم  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة، 
للطعام، لنب رائب، منتجات احلليب، بقول محفوظة، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق 
اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  فواكه، توفو فول �سويا مخمر، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، 

الفواكه.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو، ديجيونو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146980

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  عقاقري  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية،  كب�سوالت 

طبية، اأع�ساب دوائية، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، جذور دوائية، م�ستح�سرات بيطرية، اأغذية 

حمية معدة لغايات طبية، اأغذية للر�سع واالأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، 

اأدوية لالأغرا�س الب�سرية،  �سكاكر لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية الأغرا�س التنحيف، 

اأدوية لغايات بيطرية، �سراب دوائي، مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي، اإ�سافات معدنية 

اأع�ساب لال�ستخدام  للحيوانات، خال�سات  اإ�سافات غذائية، مكمالت غذائية  الغذاء،  اإلى 

الطبي، م�ستح�سرات �سيدالنية مغذية لالأغرا�س الطبية واال�ست�سفائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو، ديجيونو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146981
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، فواكه محفوظة، فواكه جممدة، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات 
هالم،  جلي  حلوم،  الفواكه،  جلي،  هالم  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة، 
للطعام، لنب رائب، منتجات احلليب، بقول محفوظة، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق 
اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  فواكه، توفو فول �سويا مخمر، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، 

الفواكه.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو، ديجيونو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146982
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  عقاقري  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات  لالأدوية،  كب�سوالت 
طبية، اأع�ساب دوائية، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، جذور دوائية، م�ستح�سرات بيطرية، اأغذية 
حمية معدة لغايات طبية، اأغذية للر�سع واالأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، 
اأدوية لالأغرا�س الب�سرية،  �سكاكر لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية الأغرا�س التنحيف، 
اأدوية لغايات بيطرية، �سراب دوائي، مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي، اإ�سافات معدنية 
اأع�ساب لال�ستخدام  للحيوانات، خال�سات  اإ�سافات غذائية، مكمالت غذائية  الغذاء،  اإلى 

الطبي، م�ستح�سرات �سيدالنية مغذية لالأغرا�س الطبية واال�ست�سفائية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريا جين�سنج كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  بيوتككوت -جيلو ديدايوك -جو، ديجيونو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147128
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكوالتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
الأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
�سكريات، ق�سبان   ) املو�س )حلوى  �سوكوالتة،  بال�سكر جممد، مو�س  خبازة، كيك مغطى 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

على مك�سرات.
 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�س.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147129
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكوالتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
الأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
�سكريات، ق�سبان   ) املو�س )حلوى  �سوكوالتة،  بال�سكر جممد، مو�س  خبازة، كيك مغطى 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

على مك�سرات.
 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�س.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147131
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكوالتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
الأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن 
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ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 

�سكريات، ق�سبان   ) املو�س )حلوى  �سوكوالتة،  بال�سكر جممد، مو�س  خبازة، كيك مغطى 

لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

على مك�سرات.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�س.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147136

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 

احلبوب، �سوكوالتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 

الأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 

باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن 

ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 

�سكريات، ق�سبان   ) املو�س )حلوى  �سوكوالتة،  بال�سكر جممد، مو�س  خبازة، كيك مغطى 

لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�س.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147247

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترخي�س امللكية الفكرية، االأبحاث القانونية، خدمات التوا�سل االجتماعي ال�سبكي، اإدارة 

قانونية للرتاخي�س، اإدارة حقوق الن�سر والتاأليف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ بايتيدان�س نيتورك تيكنولوجي كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

رود،  �سيك�سينغ  بيلدينغ، منرب.30،  - 0035، 2/اف، منرب.3  بي  روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041، بيجينغ، بي.اآر، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147248
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اال�ست�سارة فـي جمال االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال 
اأمن البيانات، مراقبة اإلكرتونية ملعلومات الهوية ال�سخ�سية للك�سف عن �سرقة الهوية عن 
طريق االإنرتنت، االأبحاث التكنولوجيو، الت�سميم ال�سناعي، برجمة احلا�سوب، ت�سميم 
اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات  حا�سوب،  برامج  حتديث  حا�سوبية،  برامج 
احلا�سوب، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، ا�ست�سارات 
االإنرتنت،  فـي  بحث  اأجهزة  توفـري  ال�سبكة،  خادمات  تاأجري  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي 
خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع االإنرتنت، الربجميات كخدمات SaaS، اال�ست�سارة 
فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، تخزين اإلكرتوين للبيانات، 
فـي  اال�ست�سارة  التكنولوجيا، خدمات  فـي جمال  اال�ست�سارة  ال�سحابية، خدمات  احلو�سبة 

جمال تكنولوجيا احلا�سوب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ بايتيدان�س نيتورك تيكنولوجي كو.، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

رود،  �سيك�سينغ  بيلدينغ، منرب.30،  - 0035، 2/اف، منرب.3  بي  روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041، بيجينغ، بي.اآر، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزاله للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147249
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، اإنتاج االأفالم، بخالف 
االأفالم االإعالنية، تنظيم واإدارة املوؤمترات، معلومات عن الرتبية والتعليم، معلومات عن 
الرتفـيه، تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية، التدريب العملي عر�س، تقدمي خدمات 
قاعات الت�سلية، توفـري املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، تنظيم واإدارة 
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احلفالت املو�سيقية، اإنتاج املو�سيقى، توفـري املو�سيقى غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، 
توفـري االأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ بايتيدان�س نيتورك تيكنولوجي كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

رود،  �سيك�سينغ  بيلدينغ، منرب.30،  - 0035، 2/اف، منرب.3  بي  روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041، بيجينغ، بي.اآر، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147250
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حا�سوبية  �سبكة  عرب  خا�سة  تو�سيالت  توفـري  احلا�سوبية،  الطرفـيات  عرب  االت�ساالت 
الربط  توفـري  �سبكات حا�سوبية عاملية،  اإلى  الدخول  تاأجري  بعد،  دولية، االجتماعات عن 
امل�ستخدم ب�سبكة  اإمكانية تو�سيل  بالفـيديو، توفـري  املوؤمترات  بقاعدة معلومات، خدمات 
حا�سوب عاملية، توفـري حجرات عرب االإنرتنت، تدفق البيانات املتوا�سل عرب االإنرتنت،نقل 

اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ بايتيدان�س نيتورك تيكنولوجي كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

رود،  �سيك�سينغ  بيلدينغ، منرب.30،  - 0035، 2/اف، منرب.3  بي  روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041، بيجينغ، بي.اآر، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147252
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، درا�سات ال�سوق، تق�سي احلقائق 
امل�ساحات  تاأجري  املربجمة،  امللفات  اإدارة  الت�سويق،  اأبحاث  واإعالن،  دعاية  االأعمال،  فـي 
على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  بيانات حا�سوب،  قواعد  فـي  تنظيم معلومات  االإعالنية، 
�سوق  اإتاحة  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفـري  احلا�سوب،  �سبكات 

اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ بايتيدان�س نيتورك تيكنولوجي كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

رود،  �سيك�سينغ  بيلدينغ، منرب.30،  - 0035، 2/اف، منرب.3  بي  روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041، بيجينغ، بي.اآر، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147254
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  ال�سينمائي،  الت�سوير  اأفالم  اأجهزة الإعداد  اآالت حا�سبة،  الفونوغراف،  ا�سطوانات 
اأجهزة  ال�سوت،  نقل  اأجهزة  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  حا�سوب،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة 
 - �سمعية  مدجمة  اأقرا�س  النقد،  ت�سجيل  اآالت  ال�سوت،  ن�سخ  اأجهزة  ال�سوت،  ت�سجيل 
ب�سرية، اأقرا�س مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برجميات حا�سوب م�سجلة، و�سائط تخزين 
بيانات مغناطي�سية، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، اأقرا�س ب�سرية، من�سورات اإلكرتونية 
حتميل  حا�سوب،  األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  للتفريغ،  قابلة 
ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، عتاد 

احلا�سوب. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ بايتيدان�س نيتورك تيكنولوجي كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

رود،  �سيك�سينغ  بيلدينغ، منرب.30،  - 0035، 2/اف، منرب.3  بي  روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سيجينغ�سان دي�سرتيكت 100041، بيجينغ، بي.اآر، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147275

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب، برجميات قابلة للتنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوعد االأخ�سر لال�ست�سارات االإدارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

االأول،  الطابق  الفـي�سلي،  النادي  جممع  العزب،  عبداللـــه  �ســــارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب 109، �س.ب: 7466، عمان 11118، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147300
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�سكك  النقل  باحلافالت،  النقل  بال�سيارات،  النقل  ال�سيارات،  تاأجري  اجلوي،  النقل 
خزن  الب�سائع،  ت�سليم  ال�سفن،  فـي  ال�سم�سرة  ال�سلع،  تغليف  الطرود،  ت�سليم  احلديدية، 
تاأجري  البحري،  النقل  عقود  بال�سفن،  ال�سحن  امل�ستودعات،  تاأجري  التخزين،  الب�سائع، 
حجريات االأطعمة املجمدة، تاأجري املركبات، ا�ستئجار ال�ساحنات، نقل االأثاث، النقل، دفع 
ال�سم�سرة فـي  النفايات،  البحري، نقل وتخزين  النقل  الو�سول،  ال�سحن فـي ميناء  اأجرة 
حاويات  تاأجري  الب�سائع،  اأو  الر�سائل  نقل  النقل  خدمات  النقل،  فـي  ال�سم�سرة  ال�سحن، 
ت�سليم  الربيدي،  بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  ال�سحف،  ت�سليم  الب�سائع،  تغليف  التخزين، 
الزهور، تاأجري املجمدات، خدمات التعبئة، النقل اللوجي�ستي، التعبئة النقدية لل�سرافات 

االآلية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اميايل خلدمات تو�سيل الطلبات �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 73444 - دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147301
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات فنيي االأ�سنان.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جي بي ا�س العاملية لالأ�سنان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: محل رقم 32، بناية 948، طريق3820، جممع 436، ال�سيف، البحرين 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-42-



اجلريدة الر�سمية العدد )1403(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147099

فـي الفئة 1من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت ناقل احلركة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برتوليام نازيونال بريهاد )بيرتونا�س(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تاور 1، برتونا�س توين تاور، كواال المبور �سيتي �سنرت، كواال المبور 

50088، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147100

فـي الفئة 4من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزلقات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برتوليام نازيونال بريهاد )بيرتونا�س(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تاور 1، برتونا�س توين تاور، كواال المبور �سيتي �سنرت، كواال المبور 

50088، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

-43-



اجلريدة الر�سمية العدد )1403(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147102
فـي الفئة 2من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبقة حاجز احلماية لالأنابيب وحتديدا مقيمات البكترييا وال�سداأ على هيئة طالء.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأاليد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16100 اأ�س.الثروب اأفـينيو، هارفـي، اإلينوي 60426، الواليات املتحدة 
االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147105
فـي الفئة 6من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد البناء املعدنية، مبا فـي ذلك علب الكابالت املعدنية امل�ستخدمة فـي ت�سييد املباين، 
اأنظمــة علــب الكابــالت املعدنيــة امل�ستخدمــة فـي ت�سييد املباين، االأنابيب املعدنية، جتهيزات 
االأنابيب امللحومة، اأ�سالك �سائكة بنتوءات حادة، �سياج معدين، اإطار لل�سياج املعدين، اأعمدة 
االأنابيب  جتهيزات  املعدنية،  املوا�سري  معدنية،  جمار  املعدنية،  للالفتات  اأعمدة  معدنية، 
املعدنية ومو�سالت االأنابيب املعدنية، اأنابيب هيكلية معدنية، االإطارات املعدنية، حتديدا 
حتديدا  معدنية،  اأقفا�س  املعدن،  من  اأ�سا�سا  امل�سنوعة  ال�سقف  واإطارات  املباين  جدران 
القنوات  طبيعة  فـي  اأو  اأجل  من  معدنية  لفات  اأ�سكال  املعدنية،  االت�ساالت  اأمان  اأقفا�س 
املعدنية  الهيكلية  القناة  اأجزاء  حتديدا  املعدنية،  القنوات  واالأنابيب،  والزوايا  االإن�سائية 
الدعامات  حتديدا  املعدن،  من  امل�سنوعة  البناء  عنا�سر  والتاأطري،  الهيكلية  للدعامات 
وقنوات الدعم، قنوات الدعم املعدنية، اأنظمة تاأطري جدران املباين املعدنية امل�سنوعة اأ�سا�سا 
التاأطري  اأنظمة  حتديدا  الف�سائي،  االإطار  اأنظمة  املعدنية،  ال�سقف  �سبكات  املعدن،  من 
اجلاهزة  املباين  واأ�سقف  جدران  املعدن،  من  م�سنوعة  االأبعاد  ثالثية  دعامات  با�ستخدام 
املعدنية  الهيكلية  الزاوية  للمباين، حتديدا  املعدنية  الزوايا  املعدن،  اأ�سا�سا من  امل�سنوعة 
للدعامات الهيكلية والتاأطري، دعامات ال�سقف املعدين واالأر�سية، �سفائح واألواح فوالذية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأاليد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16100 اأ�س.الثروب اأفـينيو، هارفـي، اإلينوي 60426، الواليات املتحدة 
االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147106
فـي الفئة 9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكونات واملواد الكهربائية، مبا فـي ذلك الكابالت الكهربائية، االألياف الب�سرية امل�سفحة، 
اأنابيب الر�س الإخماد احلرائق، موا�سري بال�ستيكية و بيه فـي �سي لال�ستخدام فـي الرتكيبات 
الكهربائية، مواد حماية الكابالت املعدنية، حتديدا اأغلفة الكابالت الكهربائية، االأ�سالك 
املرنة،  واملو�سالت  الكابالت  حتديدا  االأ�سالك،  ومكونات  كهربائية  اأ�سواط  الكهربائية، 
لوحـــات توزيــع الطاقة الكهربائية املو�سولة م�سبقا باالأ�ســالك، �سناديق توزيع الكهرباء 
اأنظمة توزيع الطاقــة الكهربائية، حتديدا �سناديق  ايه/فـي املو�سولة م�سبقا باالأ�سالك، 
حتديدا  موؤقتة،  كهربائية  اإ�ســاءة  املعياريـــة،  الكهربائـــية  واالأ�ســالك  الكهربائية  التوزيع 
اإ�ساءة محمولة لال�ستخدام فــــي مواقـــع البـــناء ال�سكنيـــة والتجاريـــة الأغرا�س ال�سالمة، 
واأطقم  واخلطافات  واملثبتات  واملو�سالت  االأمان  خطوط  حتديدا  البناء،  �سالمة  اأنظمة 

ال�سالمة وكابالت ال�سالمة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأاليد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16100 اأ�س.الثروب اأفـينيو، هارفـي، اإلينوي 60426، الواليات املتحدة 
االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147108
فـي الفئة 11من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأ�سالك  من  املكونة  املعيارية  االإ�ساءة  اأنظمـــة  ذلك  فـي  مبــــا  االإ�ســـاءة،  ومواد  مكونات 
اإ�ساءة  االإ�ساءة،  ولوحـــات  الطـــور  ومحـــددات  الكهربائية  واملفاتيـــح  املعيارية  الكهربائية 

كهربائية موؤقتة لال�ستخدام فـي مواقع البناء ال�سكنية والتجارية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأاليد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16100 اأ�س.الثروب اأفـينيو، هارفـي، اإلينوي 60426، الواليات املتحدة 
االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147109
فـي الفئة 19من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغري  املوا�سري  معدنية،  الغري  الكابالت  اأطباق  اأنظمة  معدنيــة،  الغري  الكابالت  اأطباق 
التجهيزات  معدنيــــة،  الغيــــر  الكابالت  حمايـــة  مـــواد  معدنيـــة،  الغري  االأ�سيجة  معدنية، 
الكهربائية، تركيبات  املعدين للكابالت  التغليــــف غـــري  واملو�سالت الغري معدنيـــة، وهـــي 
اأي  الزجاجية،  االألياف  قنوات  املعدنية،  االأنابيب غري  ومو�سالت  املعدنية  االأنابيب غري 
امل�سنوعة  املباين  تاأطري  اأنظمة  املباين،  ت�سييد  فـي  ال�ستخدامها  الهيكلية  القناة  مالمح 
من االألياف الزجاجية، اأنظمة امل�سي على االأ�سطح، وهي الهيكل غري املعدين للم�سي فوق 

اأ�سطح املن�ساآت.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأاليد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16100 اأ�س.الثروب اأفـينيو، هارفـي، اإلينوي 60426، الواليات املتحدة 
االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147114
فـي الفئة 40من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء والت�سميم،  املعدنية، خدمات  ال�سناعات  خدمات ت�سنيع مر�سات احلريق، خدمات 
خدمات معاجلة ملفات االأ�سالك الفوالذية، خدمات ت�سنيع االإطارات واملوا�سري، معاجلة 
لفائف ال�سلب، وهي الت�سكيل والقطع والتخليل، ت�سنيع االأنبوب واالأنابيب ح�سب الطلب 

لالآخرين.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأاليد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16100 اأ�س.الثروب اأفـينيو، هارفـي، اإلينوي 60426، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147115
فـي الفئة 42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سميم والهند�سة، مبا فـي ذلك الت�سميم االإن�سائي للمباين واخلدمات الهند�سية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأاليد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16100 اأ�س.الثروب اأفـينيو، هارفـي، اإلينوي 60426، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147202
فـي الفئة 34من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ اخلام اأو امل�سنع, منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 
لغر�ص  التبغ  منتجات  الإلكرتونية,  ال�سجائر  طبية(  لأغرا�ص  )لي�ص  التبغ  وبدائل 
اأجل  التبــــغ من  اأو  ال�سجائــــر  ت�سخـــني  لغر�ص  واأجزائها  الإلكرتونية  الأجهزة  ت�سخينها, 
ال�سائل لال�ستخدام  النيكوتني  النيكوتني لال�ستن�ساق,محاليل  اإطالق بخاخ يحتوي على 
فـي ال�سجائر الإلكرتونية, ال�سلع اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب ال�سجائر 
وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ص, الغاليني, الأدوات اخلا�سة بلف 

ال�سجائر التي تو�سع باجليب, الولعات, اأعواد الثقاب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�ص براندز اأ�ص اإيه اآر األ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3, نيو �ساتل, 2000 �سي اأت�ص, �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ص.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145513
فـي الفئة 42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  )اخلدمات  احلا�سوبية  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات 
والت�سميم املتعلقة بها, خدمات التحاليل والأبحاث ال�سنـاعية, خدمـات ت�سميم وتطوير 
عتاد وبرامج الكمبيوتـر, ا�ست�سافة مواقع الويب على الكمبيوتر, �سيانة برامج الكمبيوتر, 
ال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات, خدمات ال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا, ا�ست�سارات 

فـي الربجميات احلا�سوبية, اإجراء درا�سات امل�ساريع التقينة, الهند�سة(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوبال كار غروب بي تي اي.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 روبين�سون رود 00-18#, ايه اي ايه تاور, �سنغافورة-048542, �سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144727

فـي الفئة 9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ر�سد وم�سح خرائطي اأو م�ساحي )الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية(، 

تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  )اأجهزة  الكهربائي  التيار  �سدة  قيا�س  اأجهزة 

بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة  الكهربائية(،  الطاقة 

النقد )اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد(، اأجهزة لإعداد اأفالم 

الت�سوير ال�سينمائي )اأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي(، اأجهزة تنظيم 

مراقبة،  اأجهزة  الكهربائية(،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  تنظيم  واأدوات  )اأجهزة  كهربائية 

اأجهزة ت�سغيل ال�سطوانات )اأقرا�س ت�سجيل،  لأغرا�س غري طبية )الإ�سراف والتعليم(، 

الرقمية،  الت�سجـــيل  و�سائـــط  مــــن  وغريها  رقمية  فـيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س 

اأجهزة  اإنقاذ،  ومعدات  اأجهزة  وزن،  اأجهزة  قيا�س،  اأجهزة  مغناطي�سية(،  بيانات  حامالت 

كمبيوتر(،  )برامج  ذاكرات حا�سوب  اأجهزة  البيانات(،  البيانات )معدات معاجلة  معاجلة 

اأجهزة  وزن،  واأدوات  اأجهزة  الكمبيوتر(،  )اأجهزة  حا�سوب  اأجهزة  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة 

اإر�سال ال�سور تلغرافـيا )اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سور(، اأجهزة تعليمية، اأجهزة 

نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة قيا�س الكثافة الب�سرية 

)الأجهزة والأدوات الب�سرية(، طفايات احلريق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قزاز للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 41818، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145340
فـي الفئة 35من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

محا�سبة )محا�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، الإدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات 
الدعاية  وكالت  واإعالن،  دعاية  ال�سراء،  لطلبات  الإدارية  املعاجلة  باآخرين،  اخلا�سة 
والإعالن،  الدعايـــة  مــــواد  حتديــــث  الربيــــدي،  بالطلــــب  والإعالن  الدعاية  والإعالن، 
التجارية  املعلومات  تقدمي  الإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  والإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 
اأ�سعار التكلفة، الرد على الهاتف  اإر�ساد امل�ستهلكني(، حتليل  والن�سح للم�ستهلكني )محل 
)للم�سرتكني غري املوجودين(، تقييم الأعمال، تنظيم ال�سرتاك فـي ال�سحف لالآخرين، 
امل�ساعدة  التمثيل،  فناين  اأعمال  اإدارة  لالآخرين،  الت�سالت  بخدمات  ال�سرتاك  تنظيم 
فـي اإدارة الأعمال، البيع باملزاد العلني، تدقيق احل�سابات، ل�سق الإعالنات، م�سك الدفاتر، 
التحريات  الأعمال،  عن  والأخبار  املعلومات  املهنية،  الأعمال  ا�ست�سارات  الأعمال،  تقييم 
اإدارة وتنظيم الأعمال، امل�ساعدة فـي  عن الأعمال، تق�سي حقائق الأعمال، ا�ست�سارات فـي 
اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة(، اإدارة اعمال الفنادق )الأعمال، اإدارة اأعمال الفنادق، اإدارة 
اأعمال فناين التمثيل، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال، اأبحاث الأعمال، خدمات نقل الأعمال، 
الإدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، وكالت الأنباء التجارية، 
اإر�ساد امل�ستهلكني(، امل�ساعدة فـي  تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني )محل 
بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  ال�سناعية،  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة 
بالتجزئة، خدمات مقارنة الأ�سعار، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، جتميع 
البيانات الح�سائية، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم املعلومات فـي 
قواعد بيانات الكمبيوتر، ا�ست�سارات الأعمال املهنية، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح 
املعلومات  عن  البحث  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  امل�ستهلكني(،  اإر�ساد  )موؤ�س�سة  للم�ستهلكني 
فـي ملفات كمبيوتر لالآخرين، عر�س ال�سلع، الإعالن بالربيد املبا�سر، ن�سر مواد الدعاية 
والإعالن، توزيع العينات، ا�ستن�ساخ الوثائق، )التنبوؤات القت�سادية( التنبوؤات القت�سادية، 
دعائية،اإدارة  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  التوظيف،  وكالت  الكفاية،  فـي  اخلرباء 
امللفات املربجمة، التنبوؤات القت�سادية، اإدارة اأعمال الفنادق، وكالت ال�سترياد والت�سدير، 
املعلومات  التجارية،  الأنباء  وكالت  ال�سناعية،  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
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والأخبار عن الأعمال، التحريات عن الأعمال، تق�سي حقائق الأعمال، حترير الفواتري، 
خدمات الت�سميم لغايات الدعاية والإعالن، الإدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات 
اخلا�سة باآخرين، خدمات الن�سح فـي اإدارة الأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو 
ال�سناعية، اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني، اأبحاث الت�سويق، درا�سات 
الت�سويق، خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات، خدمات اقتطاع الأخبار 
اأو املعلومات املهمة فـي ال�سحف، تنظيم ال�سرتاك فـي ال�سحف لالآخرين، تاأجري الآلت 
واملعدات املكتبية، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر، ال�ستفتاء وا�ستطالع 
اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  اإعالنية،(،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم  الآراء، 
دعائية)تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، الدعاية والإعالن اخلارجي، 
خدمات التعاقد اخلارجي )م�ساعدة فـي الأعمال(، اإعداد ك�سوف الرواتب، ا�ست�سارات اإدارة 
�سوؤون املوظفـني، توظيف الأفراد، ن�سخ ال�سور، ال�ستفتاء وا�ستطالع الآراء، عر�س ال�سلع 
الإدارية  املعاجلة  الأ�سعار،  بالتجزئة، خدمات مقارنة  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على 
واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين  ال�سراء  الن�سو�س، خدمات  ال�سراء، معاجلة  لطلبات 
لالأعمال الأخرى(،الختبارات النف�سية لختيار املوظفـني، العالقات العامة، ن�سر ن�سو�س 
الدعاية  اأعمدة  اإعداد  والإعالن،  الدعاية  وكالت  والإعالن،  الدعاية  والإعالن،  الدعاية 
والإعالن، تاأجري مواد الدعاية والإعالن، ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن، كتابة ن�سو�س 
الدعاية والإعالن، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء، الإعالن بالراديو، الإعالن بالراديو، 
تاأجري وقت للدعاية  الإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  الأعمال،  الأفراد، خدمات نقل  توظيف 
والإعالن فـي و�سائل الت�سال، تاأجري اآلت ن�سخ ال�سور، تاأجري اآلت البيع، تاأجري الآلت 
واملعدات املكتبية،(، تاأجري مواد الدعاية والإعالن)تاأجري مواد الدعاية والإعالن، ا�ستن�ساخ 
بالتجزئة،  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  الأعمال،  اأبحاث  الوثائق، 
ترويج املبيعات )لالآخرين(، توزيع العينات، خدمات ال�سكرتارية، تزيني واجهات املحالت 
التجارية، الختزال، بحث الكفالت، اإعداد تقارير احل�سابات، جتميع البيانات الح�سائية، 
تنظيم ال�سرتاك فـي ال�سحف )لالآخرين(، تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، 
تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، اإعداد ال�سرائب، تنظيم ال�سرتاك بخدمات 
للم�سرتكني  الهاتف  على  الرد  الهاتف،  عرب  الت�سويــق  خدمـــات  لالآخرين،  الت�سالت 
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التلفزيون،  عرب  والإعالن  الدعاية  التلفزيون،  عرب  والإعالن  الدعاية  املوجودين،  غري 
الختبارات النف�سية لختيار املوظفـني، كتابة ن�سو�س الدعاية والإعالن، تنظيم املعار�س 
والإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  الطباعة،  الن�سخ،  اإعالنية،  اأو  جتارية  لغايات  التجارية 

تاأجري اآلت البيع، معاجلة الن�سو�س، كتابة ن�سو�س الدعاية والإعالن(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الت�سالت ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اململكة  الريا�س،   ،11652 ر.ب:   ،87912 �س.ب:  املر�ســــالت،  حـــي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145341
فـي الفئة 39من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي )النقل اجلوي، النقل ب�سيارات الإ�سعاف، النقل بالعربات امل�سفحة، تنظيم 
الرحالت، تنظيم الرحالت ال�سياحية، النقل بال�سنادل، تاأجري القوارب، تخزين القوارب، 
فـي  ال�سم�سرة  ال�سحن،  فـي  ال�سم�سرة  ال�سفرية،  املقاعد  حجز  القوارب،  بوا�سطة  النقل 
النقل  ال�سيارات،  تاأجري  ال�سيارات،  مواقف  الهوي�سات،  ت�سغيل  باحلافالت،  النقل  النقل، 
)نقل  النقل  خدمات  ال�سيارات،  قيادة  خدمات  الدفع،  اأو  اجلر  بعربات  النقل  بال�سيارات، 
الر�سائل اأو الب�سائع(، تنظيم الرحالت، تو�سيل الأزهار، ت�سليم الر�سائل، ت�سليم الب�سائع، 
ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، ت�سليم ال�سحف، توزيع الطاقة، تاأجريغرف الغو�س، 
تاأجري بدلت الغو�س، توزيع الكهرباء، توزيع الطاقة، حرا�سة امل�سافرين، النقل بوا�سطة 
العبارات، تو�سيل الأزهار، ختم املواد الربيدية، ال�سم�سرة فـي ال�سحن، دفع اأجرة ال�سحن 
الأطعمة  حجريات  تاأجري  البحري،  النقل  عقود  بال�سفن،  ال�سحن  الو�سول،  ميناء  فـي 
الب�سائع،  تخزين  الب�سائع،  )ت�سليم  التخزين  الكراجات(،  تاأجري  الأثاث،  نقل  املجمدة، 
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النقل املحرو�س لالأ�سياء الثمينة، اجلر اأو النقل، تاأجري اخليول، تك�سري اجلليد، معلومات 
ت�سليم  الر�سائل،  ت�سليم  البحري،  النقل  لالآخرين،  ال�سناعية  الأقمار  اإطالق  النقل، 
ال�سحف، ت�سغيل الهوي�سات، تغليف ال�سلع، ت�سليم الطرود، تاأجري اأماكن وقوف ال�سيارات، 
التنزه،  مبراكب  النقل  الأنابيب،  خطوط  بوا�سطة  النقل  ال�سفن،  اإر�ساد  امل�سافرين،  نقل 
تاأجري  ال�سفن،  تعومي  اإعادة  احلديدية،  بال�سكك  النقل  والتنزيل(،  )التحميل  العتالة 
الثالجات، خدمات النتقال، تاأجري غرف الغو�س، تاأجري بدلت الغو�س، تاأجري املجمـّدات، 
املركبات،  �سطوح  على  منا�سب  تاأجري  التخزين،  حاويات  تاأجري  ال�سباق،  �سيارات  تاأجري 
للنقل،  احلجز  )النقل(،  الإنقاذ  عمليات  املقعدين،  كرا�سي  تاأجري  امل�ستودعات،  تاأجري 
احلجز لل�سفر، النقل النهري، تاأجري منا�سب على �سطوح املركبات، اإنقاذ ال�سفن، الإنقاذ 
حتت املاء، الإنقاذ، ال�سم�سرة فـي ال�سفن، اإعادة تعومي ال�سفن، اإرتياد الأماكن )ال�سياحية(، 
حتميل ال�سفن وتفريغها، التخزين، تخزين القوارب، تاأجري حاويات التخزين،(، معلومات 
املخزنة  املعلومات  اأو  الوثائق  حفظ  الب�سائع،  تخزين  التخزين،  التخزين)معلومات 
اإلكرتونيا، النقل بالرتام، النقل ب�سيارات الأجرة، تنظيم الرحالت، قطر اأو جر املركبات، 
نقل  النفايات،  وتخزين  نقل  النقل،  بالرتام،  النقل  املرور،  حركــــة  عن  معلومات  توفـري 
وتخزين النفايات، ال�سم�سرة فـي النقل، النقل بوا�سطة خطوط الأنابيب، نقل امل�سافرين، 
مرافقة  لل�سفر،  احلجز  الأثاث،  نقل  النقل،  لوج�ستيات  النقل،  معلومات  للنقل،  احلجز 
امل�سافرين، نقل امل�سافرين، تاأجري عربات نقل ال�سكك احلديدية، الإنقاذ حتت املاء، تفريغ 
احلمولة، النقل املحرو�س لالأ�سياء الثمينة، تاأجري املركبات، تاأجري امل�ستودعات، التخزين 

فـي امل�ستودعات، توزيع املاء، الإمداد باملاء، تغليف الب�سائع(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الت�سالت ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اململكة  الريا�س،   ،11652 ر.ب:   ،87912 �س.ب:  املر�ســــالت،  حـــي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145457
فـي الفئة 36من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني )خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ داجيا انرتنت اإنفور مي�سن تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 101دي1-7، 1اإ�س تي فلور، بيلدينغ 1، منرب. 6، �سانغدي وي�ست 
رود، هايديان دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــــة:  رقم الأولوية: 53567104، تاريخ الأولوية: 2021/2/4، بلد الأولوية: 

ال�سني

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145458
فـي الفئة 9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كامريات للت�سوير الفوتوغرافـي،)الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة 
الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات 
والقيا�س والإ�سارة املراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو 
اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل 
بيع  ماكينات  ت�سجيل،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  بيانات  حامالت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو 
اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة 

احلوا�سيب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإطفاء احلرائق(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ داجيا انرتنت اإنفور مي�سن تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 101دي1-7، 1اإ�س تي فلور، بيلدينغ 1، منرب. 6، �سانغدي وي�ست 
رود، هايديان دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
بلد   ،2020/12/14 الأولوية:  تاريخ   ،52136420 الأولوية:  رقــــم  الأولويــــــــــة:  حــــق 

الأولوية: ال�سني
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145460
فـي الفئة 35من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر مواد الدعاية والإعالن )خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل 
الن�ساط املكتبي(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ داجيا انرتنت اإنفورمي�سن تكنولوجي كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 101دي1-7، 1اإ�س تي فلور، بيلدينغ 1، منرب. 6، �سانغدي وي�ست 

رود، هايديان دي�سرتيكت، بكني، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

بلد   ،2020/12/14 الأولوية:  تاريخ   ،52154514 الأولويــــة:  رقـــم  الأولويـــــــــة:  حــــق 
الأولوية: ال�سني

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145461
فـي الفئة 38من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت التلفونية )الت�سالت(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ داجيا انرتنت اإنفورمي�سن تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 101دي1-7، 1اإ�س تي فلور، بيلدينغ 1، منرب. 6، �سانغدي وي�ست 
رود، هايديان دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
بلد   ،2020/12/14 الأولوية:  تاريخ   ،52133804 الأولويـــــة:  رقــــــم  الأولويـــــــــة:  حــــق 

CN :الأولوية

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1403(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145464
فـي الفئة 41من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الريا�سية  الأن�سطة  الرتفـيه،  التدريب،  والتهذيب،  )التعليم  الرتفـيه  عن  معلومات 
والثقافـية(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ داجيا انرتنت اإنفورمي�سن تكنولوجي كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 101دي1-7، 1اإ�س تي فلور، بيلدينغ 1، منرب. 6، �سانغدي وي�ست 

رود، هايديان دي�سرتيكت، بكني، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

بلد   ،2020/12/14 الأولوية:  تاريخ   ،52137932 الأولويــــة:  رقــــم  الأولويــــــــــة:  حــــق 
الأولوية: ال�سني

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145465
فـي الفئة 45من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأفراد،  حلاجات  تلبية  اآخرون  يقدمها  واجتماعية  �سخ�سية  )خدمات  اأمنية  ا�ست�سارات 
وخدمات اأمنية حلماية املمتلكات والأفراد(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ داجيا انرتنت اإنفورمي�سن تكنولوجي كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 101دي1-7، 1اإ�س تي فلور، بيلدينغ 1، منرب. 6، �سانغدي وي�ست 

رود، هايديان دي�سرتيكت، بكني، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

بلد   ،2020/12/14 الأولوية:  تاريخ   ،52131413 الأولويـــــة:  رقــــم  الأولويــــــــــة:  حــــق 

الأولوية: ال�سني
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145501
فـي الفئة 37من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانــــة  التجمــــيع،  اأو  الرتكـــيب  وخدمــات  والإ�سالح  املباين  )اإن�ساء  املركبات  �سيانة 
واإ�سالح املركبات، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة )ت�سليح(، توفـري املعلومات املتعلقة 
بطاريات  تغيري  و�سيانتها،  بالوقود  للتزود  ال�سيارات  خدمة  محطات  بالإ�سالحات، 

ال�سيارات، تنظيف املركبات، ت�سحيم املركبات، تلميع املركبات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوبال كار غروب بي تي اي.ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 روبين�سون رود 00-18#، ايه اي ايه تاور، �سنغافورة-048542، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145507
فـي الفئة 9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

حا�سوب )م�سجلة(، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل(. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوبال كار غروب بي تي اي.ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 روبين�سون رود 00-18#، ايه اي ايه تاور، �سنغافورة-048542، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145508
فـي الفئة 12من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  الربي  النقل  واأجهزة  )املركبات  احلديدية  وال�سكك  مائية  جوية،  برية،  نقل  مركبات 
اأج�ســـــام �سيــــارات، �سيارات بدون �سائق )�سيارات م�ستقلة(، بيوت متنقلة  اأو املائي،  اجلوي 
اأكيا�س هواء )اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات(، اأجهزة �سد ال�سرقة  على هيئة مركبات كبرية، 
املركبات،  اإطارات  لنزلق  مانعة  اأدوات  للمركبات،  ال�سرقة  �سد  اإنذار  اأجهزة  للمركبات، 
اأغطية للمركبات، �سال�سل ال�سيارات، �سا�سيهات �سيارات، محاور دواليب املركبات، فرامل 
للمركبات، مكائن للمركبات الربية، محركات القيادة للمركبات الربية، واقيات �سدمات 
لل�سيارات، قاب�سات )كلت�سات( للمركبات الربية، اأذرع تو�سيل للمركبات الربية، بخالف 
للمركبات  م�سننات  �سناديق  الربية،  للمركبات  قارنة  و�سالت  واملكائن،  املحركات  اأجزاء 
الربية، مخمدات �سدمات لتوقف املركبات، حاجبات �سم�سية لل�سيارات، اأبواق للمركبات، 
محولت  للمركبات،  )اأجنحة  لل�سيارات  اأجنحة  وحل(،  واقيات  للمركبات،  جانبية  مرايا 
عزم الدوران للمركبات الربية، ق�سبان اللتواء للمركبات، اأعمدة نقل احلركة للمركبات 
اآليات نقل احلركة للمركبات الربية، مقاعد  الأر�سية،  الأر�سية، �سال�سل نقل للمركبات 
للمركبات، مدا�سات لإعادة تلبي�س الإطارات، تربينات للمركبات الربية، الهياكل ال�سفلية 
للمركبات، هياكل �سفلية للمركبات، �سمامات لإطارات العربات، اأغلفة الإطارات الهوائية، 
قيادة  عجالت  املركبات،  لعجالت  توازن  اأثقال  ال�سيارة،  ت�سغيل  لوحات  ال�سيارة،  عجالت 
لل�سيارات،  ال�سم�س مهياأة  �ستائر  لل�سيارات،  اآليات دفع للمركبات الربية، نوافذ  املركبات، 
اأغطية  املركبات،  مقاعد  اأغطية  م�سابيح،  م�ساحات  للمركبات،  نوافذ  الأمامي،  الزجاج 

لعجالت قيادة ال�سيارة، اأغطية العجلة الحتياطية لل�سيارات(. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوبال كار غروب بي تي اي.ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 روبين�سون رود 00-18#، ايه اي ايه تاور، �سنغافورة-048542، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145510

فـي الفئة 35من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإعالن  الدعاية  )خدمات  والإعالن  الدعاية  وكالت  خدمات 

وتفعيل الن�ساط املكتبي، الإعالن عرب الإنرتنت على �سبكة الكمبيوتر، الإعالن فـي الهواء 

لل�سلع  لرتويج  املبيعات،  لتعزيز  البحث  محرك  حت�سني  الإعالنية،  املواد  ن�سر  الطلق، 

واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�سية، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات 

اإدارة الأعمال، خدمات  امل�سورة فـي  التجارية، خدمات  الو�ساطة  البيع بالتجزئة، خدمات 

اإدارة الأعمال املوؤقتة، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، ت�سويق، الت�سويق 

ال�ستهدافـي، ملف تعريف امل�ستهلك لأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية، البيع باملزاد العلني(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوبال كار غروب بي تي اي.ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 روبين�سون رود 00-18#، ايه اي ايه تاور، �سنغافورة-048542، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:الأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145511
فـي الفئة 37من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجميع،  اأو  الرتكيب  وخدمات  والإ�سالح  املباين  )اإن�ساء  املباين  اإن�ساء  على  الإ�سراف 
اإ�سالح املركبات املعطلة )ت�سليح(، توفـري املعلومات  �سيانة واإ�سالح املركبات، م�ساعدات 
املتعلقة بالإ�سالحات، محطات خدمة ال�سيارات للتزود بالوقود و�سيانتها، تغيري بطاريات 

ال�سيارات، تنظيف املركبات، ت�سحيم املركبات، تلميع املركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوبال كار غروب بي تي اي.ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 روبين�سون رود 00-18#، ايه اي ايه تاور، �سنغافورة-048542، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145512
فـي الفئة 39من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل )النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر، تاأجري املركبات، توفـري 
بال�سيارات،  النقل  اللوجي�ستي،  النقل  الب�سائع،  �سحن  للنقل،  احلجز  النقل،  معلومات 
توفـري معلومات النقل، ت�سليم الب�سائع، تخزين الب�سائع، خدمات قطر املركبات املعطلة(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوبال كار غروب بي تي اي.ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 روبين�سون رود 00-18#، ايه اي ايه تاور، �سنغافورة-048542، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134532
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية حتديدا مواد �سيدالنية لعالج االأمرا�ض واال�سطرابات االلتهابية، 
م�ستح�ســـرات  الذاتيـــة،  املناعـــة  وا�سطرابــات  اأمـــرا�ض  لعـــالج  �سيدالنيـــة  م�ستح�ســــرات 

�سيدالنية لعالج التهابات املفا�سل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيليد �ساين�سز اأيرلندا يو �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اآي دي اإيه بزن�ض اآند تكنولوجي بارك، كاريغتو هيل، كو، كورك، اإيرالند
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136864
فـي الفئة 38من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واالت�سال  والنقالــة  والال�سلكيــة  ال�سلكيــة  االت�ســاالت  ذلك  فــي  مبـــا  االت�ساالت  خدمات 
واالإنرتنت  والدولية  املحليـــة  والبيانات  املوؤجـــرة  الدوائــر  خدمات  والتلكــ�ض،  بالتلغــراف 
خدمات  املكاملات،  حظـــر  خدمات  واالإيقاظ،  االإنذار  خدمات  تت�سمن  وكذلك  والال�سلكي 
املكاملات، خدمات عر�ض  املكاملات، خدمـــات ت�سجيل  اإعادة توجيه  املكاملات وخدمات  حتويل 
رقم املت�سل، خدمات االت�ساالت اخلليوية، خدمات الهواتف اخلليوية، االت�سال بوا�سطة 
االألياف  �سبكات  عرب  االت�سال  احلا�سوبية،  الطرفـيات  عرب  االت�سال  اخلليوية،  الهواتف 
الب�سرية، خدمات االت�سال بوا�سطة البيانات، خدمات االت�ساالت الرقمية، خدمات تبادل 
البيانات االإلكرتونية، خدمات الربيد االإلكرتوين، االإر�سال االإلكرتوين للبيانات وال�سور 
خدمـــات  الفاكـــ�ض،  بوا�سطـــة  االإر�سال  خدمات  احلا�سوبية،  الطرفـيات  عرب  وامل�ستندات 
املعلومات املتعلقة باأ�سعار االت�ساالت اخلليوية، خدمات مراقبة وتنظيم وحتليل معلومات 
املتعلقة  االإنرتنــت  عــرب  املعلومات  خدمات  املتعـــددة،  الر�سائــــل  اإر�ســـال  خدمات  املكاملـــات، 
توفـري  والهاتف،  الراديو  عرب  االآيل  النداء  خدمات  االآيل،  النداء  خدمات  باالت�ساالت، 
الكمبيوتر،  م�ستخدمي  بني  االإلكرتونية  الر�سائل  الإر�سال  االإنرتنت  عرب  درد�سة  غرف 

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1403(

توفـري  باالت�ساالت،  املتعلقة  البيانات  وتوفـري  االإلكرتونية  واالت�ساالت  االإر�سال  خدمات 
اخلليوية،  الهواتف  خالل  من  للكمبيوتر  العاملية  بال�سبكة  االرتباط  عرب  االت�ساالت 
توفـري االت�ساالت عرب االرتباط بال�سبكة العاملية للكمبيوتر من خالل اأجهزة الكمبيوتر، 
خدمات  واالإنرتنت،  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  اإلى  االت�ساالت  وروابط  الو�سول  توفـري 
الو�سول عن بعد للبيانات، تاأجري معدات االت�ساالت حتديدا الهواتف واأجهزة الفاك�ض، 
خدمات  االت�ساالت،  واأدوات  اأجهزة  من  وغريها  الفاك�ض  واأجهزة  الهاتف  اأجهزة  تاأجري 
الر�سائل  ومعاجلة  واإر�سال  اال�سطناعية، خدمات جتميع  االأقمار  عرب  االإر�سال  اأو  البـــث 
والبيانات، خدمات اإر�سال اأو توفـري اأو عر�ض املعلومات الأغرا�ض جتارية اأو محلية من بنك 
البيانات املخزنة على اأجهزة الكمبيوتر اأو عرب االإنرتنت، خدمات دفق املواد ال�سوتية على 
االإنرتنت، خدمات االت�ساالت ون�سر املعلومات ب�سيغة �سوتية اأو مرئية اأو كلتيهما، خدمات 
اإر�سال الر�سائل عرب الهواتف، توفـري اخلدمات املتعلقة با�ستقبال اأو  االت�ساالت، خدمات 
االت�ساالت  توفـري خدمات  البيانات،  اإر�سال  اأو  ا�سرتجاع  اأو  ت�سجيل  اأو  اأو عر�ض  معاجلة 
ال�سوتية والبيانية، اإر�سال ومعاجلة البيانات من مواقع بعيدة للهواتف املتحركة، خدمات 
�سبكات القيمة امل�سافة )فـي اإيه ان(، توفـري تو�سيالت ل�سبكات االت�سال الال�سلكية املحلية 
الكمبيوتر  �سبكات  عرب  االإلكرتونية  االإعالنات  لوحات  اإلى  و�سول  توفـري  ان(،  اإيه  )ال 
املتخ�س�سة  االت�ساالت اخلليوية، اخلدمات  باأ�سعار  املتعلقة  اال�ست�سارات  العاملية، خدمات 
فـي جماالت االت�ساالت واإر�سال ومعاجلة الر�سائل وم�ساركة البيانات واملعلومات واأجهزة 
ومعدات �سبكات البيانات، توفـري خدمات االت�ساالت ال�سوتية والبيانية، خدمات االإ�سارات 
امل�ستخدمة فـي ت�سغيل والتحكم عن بعد فـي االآالت واالأجهزة وال�سبكات واالأنظمة، جميع 

اخلدمات املذكورة اآنفا واردة فـي الفئة 38. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت ) جمموعة ات�ساالت ( �ض.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3838، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض ب: 109 ر ب: 136، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136865
فـي الفئة 41من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والال�سلكــــية  ال�سلكيـــة  االت�ســــاالت  ذلك  فـــي  مبــا  االت�ساالت  خدمات 
والنقالـــة واالت�سال بالتلغراف والتلك�ض، خدمات البيانات االإلكرتونية، 

تنظيم املناف�سات اأو املباريات عرب االإنرتنت، توفـري البيانات عرب اإنرتنت الهواتف اخلليوية 
املتعلقة بالرتفـية والتعليم والدر�سات، خدمات برامج االأنباء جميع اخلدمات املذكورة اآنفا 

واردة قي الفئة41. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت ) جمموعة ات�ساالت ( �ض.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3838، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض ب: 109 ر ب: 136، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136866
فـي الفئة 42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنظمة و�سبكات الكمبيوتر واالت�ساالت، حتليل  خدمات حتليل املعلومات، خدمات حتليل 
فـي  االإنرتنت وخا�سة  االإعالنية عرب  واللوحات  بالدعاية واالإعالن  املتعلقة  الربجميات 
جمال الرتفـيه والتعليم والتكنولوجيا والثقافة، التوفـري والتزويد مبحركات بحث عرب 
االإنرتنت وغريها من و�سائل االت�ساالت فـي جمال الرتفـيه، جميع اخلدمات املذكورة اآنفا 

واردة فـي الفئة 42. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة االإمارات لالت�ساالت ) جمموعة ات�ساالت ( �ض.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3838، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض ب: 109 ر ب: 136، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143711
فـي الفئة 42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم داخلي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �ساهني الفلج الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سلطنة عمان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:65 ر.ب:322، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية �ض م م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 828 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144900
فـي الفئة 5من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اال�سطرابات  عالج  فـي  ت�ستخدم  �سيدالنـــية  )م�ستحـــ�سرات  �سيدالنيـــة  م�ستح�ســــرات 
الع�سليــــة،  الع�سبيــــة  واال�سطرابـــات  الع�سبــــية،  التنك�سية  واال�سطرابــــات  الع�سبيــة، 

واال�سطرابات املناعية، واأمرا�ض العيون(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوجني اأم اأيه اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،02142 ما�سات�سو�ست�ض  كامربيدج،  �سرتيت،  بيني   225 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب:131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146097
فـي الفئة 9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإنذار )اأجهزة واأدوات علمية، وبحرية، وم�سحية، وت�سويرية، و�سينمائية، وب�سرية، 
ووزن، وقيا�ض، واإ�سارات، وفح�ض )اإ�سراف(، واأجهزة واأدوات تعليمية الإنقاذ االأرواح، اأجهزة 
واأدوات لتو�سيل الكهرباء اأو تبديلها اأو حتويلها اأو جتميعها اأو تنظيمها اأو التحكم فـيها، 
جهاز لت�سجيل ال�سوت اأو ال�سور اأو نقلها اأو اإعادة اإنتاجها، ناقالت البيانات املغناطي�سية، 
الرقمـــية  الت�سجـــيل  DVD وو�ســــائط  واأقرا�ض  امل�سغوطة  الت�سجيل، االأقرا�ض  واأقرا�ض 
اآليـــات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية، اأجهزة ت�سجيل النقد واآالت  االأخـــرى، 

احل�ساب ومعدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، جهاز اإطفاء(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جرياب لتقنية االأنظمة �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 24120، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب:131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146704
فـي الفئة 35من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رايب فري�ض للتجارة �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 214716 دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب:131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147001

فـي الفئة 25من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�ض القدم )املالب�ض، واأغطية الراأ�ض(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماغنوليا بـيبـي اآي اإن �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7748، �سريوبوري اإن جاي 07702، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 828 ر.ب:112، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147167

فـي الفئة 34من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مما�سك الأعواد الثقاب )التبغ واأدوات املدخنني والثقاب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساطئ البحرية للتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 27368 ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب:131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147263
فـي الفئة 42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأغرا�ض  واالإنذارية  الت�سخي�سية  واالختبارات  الطبي  الت�سخي�ض  فحو�سات  )توفـري 
البحث الطبي للمر�ض املتبقي وحتليل وتقييم واالإبالغ عن نتائج تلك االختبارات مل�ساعدة 
املتخ�س�سني فـي الرعاية ال�سحية الأغرا�ض البحث، تطوير تكنولوجيا جديدة للغري فـي 
العلمي،  البحث  الأغرا�ض  النووي  احلم�ض  حتليل  خدمات  احليوية،  التكنولوجيا  جمال 
االختبارات اجلينية الأغرا�ض البحث العلمي، ت�سخيم اجلينوم، خدمات التنميط اجليني 
الأغرا�ض البحث اأو التحليل، االأبحاث املختربية فـي جمال الت�سل�سل املناعي، البحث الطبي 
والعلمي فـي جمال عالج وت�سخي�ض ال�سرطان، البحث الطبي والعلمي فـي جمال الت�سل�سل 
املناعي، تقدمي خدمات االأبحاث املخربية فـي جمال التعبري اجليني وحتديدا بيولوجيا 
ال�سرطان، توفـري معلومات البحث الطبي والعلمي فـي جمال التجارب ال�سريرية، توفـري 
معلومات البحث الطبي والعلمي فـي جماالت االأدوية وعلم الوراثة، البحث والتطوير فـي 
واالختبار  والهند�سة  والتطوير  البحث  والتكنولوجيا احليوية، خدمات  االأدوية  جماالت 
فـي جماالت االأدوية املناعية واللقاحات، البحث العلمي فـي جمال علم الوراثة والهند�سة 
الوراثية(، ر�سم ت�ساميم ومخططات االإن�ساء)، فح�ض احلم�ض النووي الأغرا�ض البحث 
ا�ست�سارية فـي جماالت التكنولوجيا احليوية والبحث  العلمي، االأبحاث الطبية، خدمات 
التكنولوجيا  جماالت  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  الوراثية،  والعلوم  ال�سيدالين  والتطوير 
الوراثة  املعملية والت�سخي�ض وعلم  ال�سيدالين واالختبارات  احليوية والبحث والتطوير 
ح�سب  احليوية  الكيميائية  واملقاي�سات  الكيميائية  الكوا�سف  وتطوير  ت�سميم  الدوائية، 
املختربية  االأبحاث  املناعي،  العالج  جمال  فـي  للغري  جديدة  تكنولوجيا  تطوير  الطلب، 
فـي جمال العالج املناعي واالأورام واأمرا�ض الدم وا�سطرابات املناعة الذاتية واالأمرا�ض 

املعدية، البحث الطبي والعلمي فـي جمال العالج املناعي، خدمات املختربات الطبية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأدابتيف بيوتكنولوجيز كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98102 وا�سنطــــن،  �سياتـــل،   ،200 �سويت  اأفنيو،  اإي�ستاليك   1551 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب:131، �سلطنة عمان
بلد   ،2021/1/11 االأولويـــة:  تاريـــــخ   ،90459479 االأولويــــة:  رقــــم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147264
فـي الفئة 44من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سخي�سية  واالختبارات  الطبي  الت�سخي�ض  فحو�سات  )توفـري  االأ�سنان  طب  خدمات 
واالإنذارية لالأغرا�ض العالجية للمر�ض املتبقي وحتليل وتقييم واالإبالغ عن نتائج تلك 
االختبارات مل�ساعدة املتخ�س�سني فـي الرعاية ال�سحية على حتديد الت�سخي�ض ال�سريري 
للمري�ض وفعالية عالجات املري�ض ومراجعة العالجات امل�ستقبلية وفقا لذلك، اخلدمات 
االإنذارية،  واالختبارات  الطبي  الت�سخيــ�ض  جمـــال  فــــي  اال�ست�ساريــــة  اخلدمات  الطبية، 
خدمات التحليل الطبي، خدمات التحليل الطبي الأغرا�ض الت�سخي�ض واالختبار النذير 

والعالج، تقدمي خدمات الت�سخي�ض الطبي واالختبارات االإنذارية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأدابتيف بيوتكنولوجيز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98102 وا�سنطــــن،  �سياتـــل،   ،200 �سويت  اأفنيو،  اإي�ستاليك   1551 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب:131، �سلطنة عمان

بلد   ،2021/1/11 االأولويـــة:  تاريـــــخ   ،90459479 االأولويــــة:  رقــــم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147265
فـي الفئة 42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سخي�سية  واالختبارات  الطبــــي  الت�سخيــــ�ض  فحو�ســات  الكيميائي)توفـــري  التحليل 
واالإنذارية الأغرا�ض البحث الطبي للمر�ض املتبقي وحتليل وتقييم واالإبالغ عن نتائج تلك 
االختبارات مل�ساعدة املتخ�س�سني فـي الرعاية ال�سحية الأغرا�ض البحث، تطوير تكنولوجيا 

-68-



اجلريدة الر�سمية العدد )1403(

جديدة للغري فـي جمال التكنولوجيا احليوية، خدمات حتليل احلم�ض النووي الأغرا�ض 
البحث العلمي، االختبارات اجلينية الأغرا�ض البحث العلمي، ت�سخيم اجلينوم، خدمات 
الت�سل�سل  جمال  فـي  املختربية  االأبحاث  التحليل،  اأو  البحث  الأغرا�ض  اجليني  التنميط 
الطبي  البحث  ال�سرطان،  وت�سخي�ض  عالج  جمال  فـي  والعلمي  الطبي  البحث  املناعي، 
والعلمي فـي جمال الت�سل�سل املناعي، تقدمي خدمات االأبحاث املخربية فـي جمال التعبري 
اجليني وحتديدا بيولوجيا ال�سرطان،)اإجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول(
توفـري معلومات البحث الطبي والعلمي فـي جمال التجارب ال�سريرية، توفـري معلومات 
البحث الطبي والعلمي فـي جماالت االأدوية وعلم الوراثة، البحث والتطوير فـي جماالت 
االأدوية والتكنولوجيا احليوية، خدمات البحث والتطوير والهند�سة واالختبار فـي جماالت 
الوراثية،  والهند�سة  الوراثة  علم  جمال  فـي  العلمي  البحث  واللقاحات،  املناعية  االأدوية 
فح�ض احلم�ض النووي الأغـــرا�ض البحث العلمي، االأبحاث الطبية، خدمات ا�ست�سارية فـي 
جماالت التكنولوجيا احليويـــة والبحث والتطوير ال�سيدالين والعلوم الوراثية، خدمات 
ا�ست�سارية فـي جماالت التكنولوجيا احليوية والبحث والتطوير ال�سيدالين واالختبارات 
الكيميائية  الكوا�سف  وتطوير  ت�سميم  الدوائية،  الوراثة  وعلــم  والت�سخي�ض  املعملية 
فـي  للغري  جديدة  تكنولوجيا  تطوير  الطلب،  ح�سب  احليويـــة  الكيميائيـــة  واملقا�ســــات 
جمال العـــالج املناعي، االأبحاث املختربية فـي جمال العالج املناعي واالأورام واأمرا�ض الدم 
وا�سطرابات املناعة الذاتية واالأمرا�ض املعدية، البحث الطبي والعلمي فـي جمال العالج 

املناعي، خدمات املختربات الطبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأدابتيف بيوتكنولوجيز كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98102 وا�سنطــــن،  �سياتـــل،   ،200 �سويت  اأفنيو،  اإي�ستاليك   1551 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب:131، �سلطنة عمان
بلد   ،2021/1/11 االأولويـــة:  تاريـــــخ   ،90459478 االأولويــــة:  رقــــم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147266

فـي الفئة 44من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التحليل الطبي الأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية 

لالأغرا�ض  واالإنذارية  الت�سخي�سية  واالختبارات  الطبي  الت�سخي�ض  فحو�سات  )توفـري 

مل�ساعدة  االختبارات  تلك  نتائج  عن  واالإبالغ  وتقييم  وحتليل  املتبقي  للمر�ض  العالجية 

للمري�ض وفعالية  ال�سريري  الت�سخي�ض  ال�سحية على حتديد  الرعاية  فـي  املتخ�س�سني 

عالجات املري�ض ومراجعة العالجات امل�ستقبلية وفقا لذلك، اخلدمات الطبية، اخلدمات 

اال�ست�سارية فـي جمال الت�سخي�ض الطبي واالختبارات االإنذارية، خدمات التحليل الطبي، 

خدمات التحليل الطبي الأغرا�ض الت�سخي�ض واالختبار والنذير والعالج، تقدمي خدمات 

الت�سخي�ض الطبي واالختبارات االإنذارية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأدابتيف بيوتكنولوجيز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98102 وا�سنطــــن،  �سياتـــل،   ،200 �سويت  اأفنيو،  اإي�ستاليك   1551 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب:131، �سلطنة عمان

بلد   ،2021/1/11 االأولويـــة:  تاريـــــخ   ،90459478 االأولويــــة:  رقــــم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12926
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/7/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 767 فـي 2004/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ثريى موجلر ا�س ايه ا�س
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوريال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14 �سارع رويال، 75008 باري�س، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/21م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12927
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/7/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 767 فـي 2004/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ثريى موجلر ا�س ايه ا�س
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوريال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14 �سارع رويال، 75008 باري�س، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/21م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/8م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36403

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كوفالين�س �سبي�سياليتي اأدهي�سيفز اإل اإل �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيل فور ليف اند�سرتيز يو ا�س، ال ال �سي

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

 ،10017 نيويورك  نيويورك،   ،31 الطابق  افـيينو،  بارك   100 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26334

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بفايزر برودكت�س انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سي.بيه. فارما�سيوتيكالز انرتنا�سيونال �سي.فـي

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

ال  ال  مانيفاكت�سورينج  فايرز  بارترنز.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كري/اوف جينريال 

ال�سارع 42،  �سي اند فايزر برودك�سن ال ال �سي، 253 اي�ست 
نيويورك ان واي 10017، الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/8م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26334

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سي.بيه. فارما�سيوتيكالز انرتنا�سيونال �سي.فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فـيزر بى اف اي ا�س هولدينج 4 ال ال �سي

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

ال  ال  مانيفاكت�سورينج  فايرز  بارترنز.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كري/اوف جينريال 

ال�سارع 42،  �سي اند فايزر برودك�سن ال ال �سي، 253 اي�ست 
نيويورك ان واي 10017، الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/8/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/8م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26102

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 775 فـي 2004/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون�سون اند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سبي�سالتي �سريجيكال اإن�سرتومينتي�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3034 اأون درايف، اأنتيو�سن، تيني�سي 37013، الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/4/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/8م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي15723
1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي25727
1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي35728
1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي45729
1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي55730
1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي65731
1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي75733

1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي85734

1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي95735
1991/7/7التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي105736

116357
�سافليو - �سو�سيتا ازيوناريا 

فابريك ايتاليان لفورازيون 
اوتي�سايل ا�س.بييه.ايه

1991/12/10التجارة وال�سناعة

2011/10/11التجارة وال�سناعة�سابيك جلوبال تيكنولوجيز بي فـي1270694

1370695
�سابك انرتنا�سيونال 

هولدينجز بي.فـي
2011/10/11التجارة وال�سناعة

2011/6/20التجارة وال�سناعةمرياج ريزورت�س، انكوربوريتيد1468837

2011/6/20التجارة وال�سناعةمرياج ريزورت�س، انكوربوريتيد1568836
2011/8/22التجارة وال�سناعةتوتال ا�س.ايه1669923
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1768719
موؤ�س�سة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع

2011/6/14التجارة وال�سناعة

1868718
موؤ�س�سة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع

2011/6/14التجارة وال�سناعة

1968717
موؤ�س�سة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع

2011/6/14التجارة وال�سناعة

2068716
موؤ�س�سة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع

2011/6/14التجارة وال�سناعة

2168714
موؤ�س�سة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع

2011/6/14التجارة وال�سناعة

2268713
موؤ�س�سة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع

2011/6/14التجارة وال�سناعة

2368712
موؤ�س�سة قطر للرتبية

 والعلوم وتنمية املجتمع
2011/6/14التجارة وال�سناعة

2468711
موؤ�س�سة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع

2011/6/14التجارة وال�سناعة

2568710
موؤ�س�سة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع

2011/6/14التجارة وال�سناعة

2625821
�سوي�سوتل مانيجمنت 

جي ام بي ات�س
2001/7/7التجارة وال�سناعة

2725820
�سوي�سوتل مانيجمنت 

جي ام بي ات�س
2001/7/7التجارة وال�سناعة

2011/6/22التجارة وال�سناعةغريلني ا�س ايه2868865
2001/7/11التجارة وال�سناعةجريت بيوتي هولدجنز ليميتد2925852
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

305779
�سو�سيتيه دي برودوى مارنييه 

البو�ستول
1991/7/10التجارة وال�سناعة

1991/6/12التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جي315610
1991/6/12التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي325611
1991/6/12التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي335612
1991/6/12التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي345613
1991/6/12التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي355614
1991/7/27التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي365871
1991/9/14التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي376057
1991/9/22التجارة وال�سناعةاوغ�ست �ستورك كي.جاي386073
2011/12/13التجارة وال�سناعةجاز �سيتيز ليمتد3971704
2011/12/13التجارة وال�سناعةجاز �سيتيز ليمتد4071705
2011/12/13التجارة وال�سناعةجاز �سيتيز ليمتد   4171706

4225753
كليب�سال ا�سرتاليا بي تي

 واي ليمتد
2001/6/27التجارة وال�سناعة

4372671
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي 

كاي�سا )تويوتا موتور 
كوربوري�سن(   

2012/2/11  التجارة وال�سناعة

4469757
�سينزهني �سيز ابريل ت�سني 

اوبري�سني كو, ال تي دي
2011/8/13التجارة وال�سناعة

4576737
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�ش.م.م
2012/10/10  التجارة وال�سناعة

4676733
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�ش.م.م
2012/10/10  التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2010/9/8التجارة وال�سناعةكلية عمان لطب الأ�سنان �س.م.ع.م   4764537
1991/7/27التجارة وال�سناعةوارنر بروز انرتتينمنت، انك485837
2011/8/28التجارة وال�سناعةهنكل ايه جي & كو كي جي اي ايه4970053
2011/8/28التجارة وال�سناعةهنكل ايه جي & كو كي جي اي ايه5070054
1991/5/6التجارة وال�سناعةالد�ستور للتجارة و املقاولت �س.م.م515584
2011/1/18التجارة وال�سناعةاخلنجي للتطوير العقاري �س.م.م   5266391
2010/7/13التجارة وال�سناعةم�ساريع اأجواء اخلليج للتجارة5363745
2011/3/27التجارة وال�سناعةفرييريد لال�ستثمار �س.م.م5467618
2011/10/11التجارة وال�سناعةفريتريد للممتلكات �س.م.م5570693
2011/7/27التجارة وال�سناعةبن زاهر للتوريدات العاملية5669524
2011/7/19التجارة وال�سناعةاأم بي اأم جي دياموند بريفت ليمتد  5769387
2011/7/20التجارة وال�سناعة�سركة الرقاء للتجارة �س.م.م5869396
2001/7/22التجارة وال�سناعة�سوميتومو رابر اندا�سرتيز ليمتد5925960
2001/7/22التجارة وال�سناعة�سوميتومو رابر اندا�سرتيز ليمتد6025961
2012/12/22التجارة وال�سناعةجمال املدينة احلديثة �س.م.م6177955
2001/12/25التجارة وال�سناعة�سميث انرتنا�سيونال انك   6226906
2001/9/9التجارة وال�سناعةهنكل كي جي & كو.كي جي اي ايه   6326307
2001/9/9التجارة وال�سناعةهنكل كي جي & كو.كي جي اي ايه   6426308
2011/7/16التجارة وال�سناعةجيليد �ساين�سي�س، انك   6569350
2011/7/16التجارة وال�سناعةجيليد �ساين�سي�س، انك   6669353
2011/7/16التجارة وال�سناعةجيليد �ساين�سي�س، انك   6769352
2011/7/16التجارة وال�سناعةجيليد �ساين�سي�س، انك   6869351
2011/8/8التجارة وال�سناعةميكرو انرتنا�سيونال ليمتد  6969621
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2001/4/7التجارة وال�سناعةايرث كوربوري�سن  7025257

2001/7/30التجارة وال�سناعةاآرل فودز اآ.ام.بي.اآ7126031

2001/7/30التجارة وال�سناعةاآرل فودز اآ.ام.بي.اآ7226032

1991/12/4التجارة وال�سناعةاآرل فودز اآ.ام.بي.اآ736316

2011/10/29التجارة وال�سناعةتوتو ليمتد   7470962

2011/10/29التجارة وال�سناعةتوتو ليمتد   7570963

2011/10/29التجارة وال�سناعةتوتو ليمتد   7670964

2011/7/27التجارة وال�سناعةنوهمي بو�ساي ليمتد  7769507

2001/9/12التجارة وال�سناعةمارك ليورينت7826340

2011/8/2  التجارة وال�سناعةبي بي بي ليمتد   7969563

2011/8/2  التجارة وال�سناعةبي بي بي ليمتد   8069564

2011/8/2  التجارة وال�سناعةبي بي بي ليمتد   8169565

8269496
ات�س فـي ايه هولدينجز 

)بي فـي تي( ليمتد  
2011/7/25التجارة وال�سناعة

8369526
�سوميتومو روبر اإند�سرتيز،

 اإل تي دي
2011/7/27التجارة وال�سناعة

8469527
�سوميتومو روبر اإند�سرتيز،

 اإل تي دي
2011/7/27التجارة وال�سناعة

8569528
�سوميتومو روبر اإند�سرتيز،

 اإل تي دي
2011/7/27التجارة وال�سناعة

8669529
�سوميتومو روبر اإند�سرتيز، 

اإل تي دي
2011/7/27التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

875861
كرافت فوودز جروب براندز

 ال ال �سي
1991/7/27التجارة وال�سناعة

8869357
اإت�س.جيه.هاينز كمبني براندز 

اإل اإل �سي  
2011/7/16التجارة وال�سناعة

895843
كونينكليجكي دويه ايجربت�س 

بي.فـي
1991/7/27التجارة وال�سناعة

905848
كونينكليجكي دويه ايجربت�س 

بي.فـي
1991/7/27التجارة وال�سناعة

9169073
مانويل فلويكونيكو هولدنغ 

بي فـي   
2011/7/5التجارة وال�سناعة

9269074
مانويل فلويكونيكو هولدنغ 

بي فـي   
2011/7/5التجارة وال�سناعة

9369075
مانويل فلويكونيكو هولدنغ 

بي فـي   
2011/7/5التجارة وال�سناعة

1991/7/7التجارة وال�سناعةهنكل ليمتد   945692

1991/7/7التجارة وال�سناعةهنكل ليمتد   955693

1991/7/9التجارة وال�سناعةهرتز �سي�ستم، انك965758

1991/7/9التجارة وال�سناعةهرتز �سي�ستم، انك975759
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ا�ستــدراك
تنــــوه وزارة التجـــــارة وال�سناعــــة وترويـج اال�ستثمــار اإلــى اأنــه قــــد وقع خطاأ مادي عنـد ن�ســر اإعـــالن 
منح براءة االخرتاع للطلب رقم )OM/P/2016/00006 (، املن�ســـــور فـي اجلريـــدة الر�سميـــة العـــدد 

)1401( ال�ســــادر بتاريـــخ 22 ذو احلجة 1442هـ، املوافق 1 اأغ�سط�س 2021م، اإذ ورد كاالآتي : 

)21(OM/P/2016/00006

)22(17/1/2016

)31(  US2013/055365

)32(16/8/2013 

)33(US

و�سيلة حتكم بالتدفق للتحكم بالتدفق باالعتماد على طور مائع.)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بو�سيلة حتكم بالتدفق ميكن اأن تت�سمن ماء فـي غرفة، )57(
يكون للغرفة حجم متغري ع�سو تقييد تدفق يقوم باالإزاحة ا�ستجابة لتغري فـي 
حجم الغرفة وو�سيلة اإمالة ت�سع �سغطا فـي الغرفة. ميكن اأن تت�سمن طريقة 
للتحكم فـي تدفق بخار فـي بئر توفري و�سيلة حتكم بالتدفق والتي تقوم بتغيري 
املقاومة للتدفق فـي البئر و�سيلة التحكم بالتدفق تت�سمن غرفة لها حجم متغري 
ماء مو�سوع فـي الغرفة وو�سيلة اإمالة. توؤثر و�سيلة االإمالة بحجم الغرفة. ميكن 
اأن تت�سمن و�سيلة حتكم بالتدفق اأخرى ماء فـي غرفة يكون للغرفة حجم متغري 
ع�سو تقييد تدفق يقوم باالإزاحة ا�ستجابة لتغري فـي حجم الغرفة وو�سيلة اإمالة 

والتي تقلل نقطة الغليان للماء فـي الغرفة.

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES٫ INC

)72(•             FRIPP٫ Michael٫ L 
•                 GANO٫ John٫ C 
• MURPHREE٫ Zachary٫ R
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وال�سحيــــــــح هـــــــو :

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة 

)22(2016/1/17
)21(OM/P/2016/00006

)44( 2021/2/7
اجلريدة الر�سمية رقم : 1378

)45(
)11(

E21B 34/06, 34/08 , 43/12 Int.Cl.(51)

)71(
هاليبورتون اينريجي �سريفي�سيز، اإنك )الواليات املتحدة االأمريكية(   1
2
3

 )72(
فريب، ميكائيل، األ )الواليات املتحدة االأمريكية(1

جانو، جون، �سي )الواليات املتحدة االأمريكية(  2

مورفري، زا�ساري، اآر )الواليات املتحدة االأمريكية(  3

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكيه الفكرية1
2
3

)30(PCT/US2013/055365   16/8/2013
براءاة اخرتاع)12(

)54(
و�سيلة حتكم بالتدفق للتحكم بالتدفق باالعتماد على طور مائع

تبداأ احلماية من 2013/8/16 وتنتهي بتاريخ 2033/8/15

)57(   يتعلق االخرتاع احلايل بو�سيلة حتكم بالتدفق ميكن اأن تت�سمن ماء فـي غرفة، يكون للغرفة حجم متغري، 
ع�سو تقييد تدفق يقوم باالإزاحة ا�ستجابة لتغري فـي حجم الغرفة، وو�سيلة اإمالة ت�سع �سغطا فـي الغرفة. 
ميكن اأن تت�سمن طريقة للتحكم فـي تدفق بخار فـي بئر توفري و�سيلة حتكم بالتدفق والتي تقوم بتغيري 
املقاومة للتدفق فـي البئر، و�سيلة التحكم بالتدفق تت�سمن غرفة لها حجم متغري، ماء مو�سوع فـي الغرفة، 
وو�سيلة اإمالة. توؤثر و�سيلة االإمالة بحجم الغرفة. ميكن اأن تت�سمن و�سيلة حتكم بالتدفق اأخرى ماء فـي 
الغرفة،  حجم  فـي  لتغري  ا�ستجابة  باالإزاحة  يقوم  تدفق  تقييد  ع�سو  متغري،  حجم  للغرفة  يكون  غرفة، 

وو�سيلة اإمالة والتي تقلل نقطة الغليان للماء فـي الغرفة.

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع
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Patent / English Abstract   
 

January 17, 2016 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00006 (21) 
February 07, 2021 

Official Gazette No.: 1378 
(44) 

 (45) 

 (11) 

E21B 34/06 , 34/08 , 43/12    Int. Cl. (51) 
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. [US/US] 1 )71( 
 2 
FRIPP, Michael, L. [US/US] 1 )72( 
GANO, John, C. [US/US] 2 
 MURPHREE, Zachary , R. [US/US] 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/US2013/055365   16.08.2013 
 
      

(30) 

Patent (12) 
(54)   FLOW CONTROL DEVICE FOR CONTROLLING FLOW BASED ON FLUID PHASE. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

محمد بن �سعيد بن �سليم العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفق الالمع للتجارة - ت�سامنية
الالمع  ال�سفق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  �سليم  بن  �سعيد  بن  محمد  يعلن 
بالرقـم ١٦٨٨٣٥٩، وفقا  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  للتجارة - ت�سامنية، 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٩/٧/٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب:٥٣٧  ر.ب:٣١٨ 

 هاتف رقم:٩٢٧٧٢٢٧٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

فهد بن نا�سر بن حميد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اجلودة للربجميات العاملية �ص.م.م
اجلودة  دار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلو�سني  حميد  بن  نا�سر  بن  فهد  يعلن 
للربجميات العاملية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٦٧٩٣، 
ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اخلابورة - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:٢٥٤  ر.ب:٣١٦ 
 هاتف رقم:٩٢٠٩٩٩٩٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

م�سلم بن اأحمد بن علي جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن الذهبي املا�سي - ت�سامنية
الذهبي  الركن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  جعبوب  علي  بن  اأحمد  بن  م�سلم  يعلن 
بالرقـم ١٢٤٢٧٣٩، وفقا  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية،  املا�سي 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٢٦٥١١١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �ساللة للت�سوق - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه ال�سنفري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز �ساللة 
للت�سوق - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١٦٠٨٩٧، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٣/٢٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - محافظة ظفار

�ص.ب:٤٠٠  ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٢٣٢٩٨٠٧٢ فاك�ص رقم:٢٣٢٩٠٩٨٧

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

خالد بن محمد بن م�سلم �سمحان الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبو عامر واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن خالد بن محمد بن م�سلم �سمحان الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو عامر 
واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
٢١٦٠٧٧٣، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم:٩٥٣٥٣٥٣٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن محمد بن علي النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة �سحم للتجارة - تو�سية
يعلن اأحمد بن محمد بن علي النعيمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دوحة �سحم للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٠١٠٢، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٨٨٨٨٢٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخرة البي�ساء الدولية �ص.م.م
�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالية  واال�ست�سارات  للتدقيق  الفي�سل  مكتب  يعلن 
ال�سخرة البي�ساء الدولية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،١٠١٢٩٥٢
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:١٣١  ر.ب:١٧٠٠

هاتف رقم:٩٢٢٢١٣٠٢ - ٩٥٧٠٠٣٥٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب الكون - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دملون املا�سية للمقاوالت �ص.�ص.و
يعلن مكتب الكون - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دملون املا�سية 
للمقاوالت �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٨١٠٥، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ص ال�ساد�سة - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ص.ب:١١٢٤  ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب كرو ماك والغزايل - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مح�سن حيدر دروي�ص لل�سيارات �ص.م.م
يعلن مكتب كرو ماك والغزايل - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  لل�سيارات  دروي�ش  حيدر  مح�سن 
بالرقـم ١٢٠٥٩٢٢، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٢/٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب:٩٧١  ر.ب:١٣١
هاتف رقم:٢٤٠٣٦٣٠٠  فاك�ص رقم:٢٤٥٨٧٥٨٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاءة الراقية للتجارة �ص.م.م
يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الكفاءة الراقية 
وللم�سفي   ،١١١٦٥٩٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ اآ�سيا لالإن�ساءات الهند�سية �ص.م.م

�سواطئ  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الهند�سية  لالإن�ساءات  اآ�سيا 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٧٢٢١١
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب خليفة الهنائي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنوان للتجارة �ص.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الهنائي  خليفة  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  ال�سنوان  �سركة 
١٥٤٨٥٤٩،  وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ص.ب:٢٤  ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٢٤٤٥٥٣٠٣  فاك�ص رقم:٢٤٤٥٦٦٥٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد النجاح �ص.�ص.و
يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة رواد النجاح �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٨٠٥٨٦٠
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ص.ب:٥٥٦  ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سركة مور �ستيفنز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوج االأبي�ص الالمع �ص.م.م
الالمع �ش.م.م،  االأبي�ش  املوج  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  �ستيفنز  �سركة مور  تعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٩٣٢٩، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
٢٠٢١/٧/٢٧م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
            القرم - �سارع الولج - �سكة رقم:١٠١٣ - بناية رقم:١٠٢٢- 

الدور الرابع -مكتب رقم:٤١
�ص.ب:٩٣٣  ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٢٤٠٦١٠٠٠  فاك�ص رقم:٢٤٠٦١٠٩٩ 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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جا�سم بن محمد بن ح�سن العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع الفليج للتجارة - ت�سامنية

يعلن جا�سم بن محمد بن ح�سن العجمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سراع الفليج 
 ،١٠٨٣٧٣٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٥١٨٥٩١٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

هالل بن حمد بن �سامل الرحبي
اإعــــــــــالن

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

يعلن هالل بن حمد بن �سامل الرحبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع روز املتحدة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٨٣٠٩، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٧٥٥  ر.ب:١٢١

هاتف رقم:٩٩٢٧٢٧٢٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع هم�سات املجد للتجارة - تو�سية

املجد  �سركة م�ساريع هم�سات  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الرحبي  �سامل  بن  بن حمد  يعلن هالل 
وللم�سفي   ،١١٧٣٦٠٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٧٥٥  ر.ب:١٢١

هاتف رقم:٩٩٢٧٢٧٢٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن خويطر بن محمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عفان وعبداللـه احلجري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عفان وعبداللـه  يعلن عبداللـه بن خويطر بن محمد احلجري 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاوالت  للتجارة  احلجري 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/١٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٧٣٣٩٨
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٧٣  ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٢٢٢٢١٧٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق �سيح العوافـي للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن خويطر بن محمد احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سروق �سيح  العوافـي 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٣٦٤٣، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٧٣  ر.ب:٤٢١

هاتف رقم:٩٢٢٢٢١٧٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سكينة بنت عبداللـه بن محمد الفار�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سحار املتكاملة للتجارة - تو�سية

اآفاق  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  الفار�سية  محمد  بن  عبدالـلـه  بنت  �سكينة  تعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  �سحار املتكاملة للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى 
اأمــام الغـيــــر،  ١٢١٠٤١٩، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:١١٨  ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٩٨٨٨٨٢٦ 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة احلجاز للتجارة واملقاوالت - تو�سية

بوابة  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  الفار�سية  محمد  بن  عبدالـلـه  بنت  �سكينة  تعلن 
احلجاز للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
اأمــام الغـيــــر،  ١٠٤٧٣٨٧، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:١١٨  ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٩٨٨٨٨٢٦ 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

�سيف بن �سامل بن علي البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سائم الوطنية �ص.م.م

الوطنية  الق�سائم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�سعيدي  علي  بن  �سامل  بن  �سيف  يعلن 
حــــــق  بالرقـم ١٨٣٧٢٦٥، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٣٩٩  ر.ب:١٣٢

هاتف رقم:٩٩٠٠٠٣٣٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه االأزكوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنان املنى للتجارة �ص.�ص.و

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنان املنى للتجارة  اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه االأزكوي  يعلن 
ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقـم ١٣٥٦٣١٩،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.�ش.و، 
املوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
الوطية - والية مطرح - محافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٤٢٢١١٣٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإبراهيم بن محمد بن عبداللـه البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

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

يعلن اإبراهيم بن محمد بن عبداللـه البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة طاقة م�سقط 
اخل�سراء �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨١١٧٠، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:١١٠  ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٩٢٤٧٢٢٧ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

يا�سر بن عبداللـه بن را�سد الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمل�ص م�سافر خانة �ص.م.م

يعلن يا�سر بن عبداللـه بن را�سد الر�سيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جمل�ش م�سافر خانة 
حــــــق  بالرقـم ١٢٦١٠٨٣، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٦٠٨  ر.ب:١١١

هاتف رقم:٩٩٧٦٩٢٣٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن محمد بن �سامل الفطي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داود للديكور �ص.م.م

يعلن خالد بن محمد بن �سامل الفطي�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة داود للديكور �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١٦٥٩٤٥٦، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:١٤٣  ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٩٩٣٣٠٩٠٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

يون�ص بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للزيوت واالأعمال التجارية �ص.م.م
يعلن يون�ش بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جمان للزيوت واالأعمال 
التفاق  وفقا   ،١٢٠٦٢٨٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  التجارية 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٢٢٩٩  ر.ب:١٣٣
هاتف رقم:٢٢٣١٢٥٠٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن خلفان بن بخيت املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبو اأحمد املقبايل للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو اأحمد املقبايل للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٦٧٨٣، وللم�سفي  واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٢٢٣٧٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

ماجد بن �سامل بن نا�سر الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ بيت ال�ساحل للتجارة - ت�سامنية
ال�ساحل  بيت  �سموخ  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغافري  نا�سر  بن  �سامل  بن  ماجد  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٣١١٢، وللم�سفي  للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سويق - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٧٩٠٠٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن علي بن ناجم الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حمد بن علي الها�سمي واأخيه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حمد بن علي بن ناجم الها�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حمد بن علي الها�سمي واأخيه 
الـتجاري بالرقـم ١٠٠٣٦١٠،  ال�سجل  اأمانة  للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/٧م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سور - محافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم:٩٢٢٢٢٩٧٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

فهد بن �سعيد بن عامر العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق ال�سباب �ص.م.م

�ش.م.م،  ال�سباب  بريق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العلوي  عامر  بن  �سعيد  بن  فهد  يعلن 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١٢٦٤٢٠٥، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٢٧٢  ر.ب:١١٦

هاتف رقم: ٩٦١٣٩٤١١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن مرهون احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج بدية الذهبية �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن مرهون احلجري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبراج بدية الذهبية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ،١٢٣٢٧٦٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/١٣م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ص.ب:٥٦  ر.ب:٤١٥

هاتف رقم:٩٣٣٤٤٧٤٧ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�ص لالت�ساالت �ص.م.م
يا�ش لالت�ساالت  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سليماين  بن حمد  بن عامر  يعلن عمار 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٧١١٩، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/٢١م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب:٢٠١٢  ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٩٤٥٠٩٩٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

في�سل بن فهد بن خطام ال�سملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توا�سل الرقمية �ص.م.م
الرقمية  توا�سل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سملي  خطام  بن  فهد  بن  في�سل  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٤٤٣٥، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية عربي - محافظة الظاهرة

�ص.ب:٣٢٧  ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٨٠١٠٠٨١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

را�سد بن �سيف بن محمد الراجحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراح لالأعمال الفنية �ص.م.م

يعلن را�سد بن �سيف بن محمد الراجحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سراح لالأعمال 
وللم�سفي   ،١٨٠٦١٧٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الفنية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 غال ال�سناعية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب:٢٥٤  ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٣٣٣٣٣٨٤  فاك�ص رقم:٢٤٥٠٥٣٣٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن را�سد بن نا�سر اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة وكان الدولية �ص.م.م

وكان  جمموعة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلهوري  نا�سر  بن  را�سد  بن  نا�سر  يعلن 
وللم�سفي   ،١٢٠٠٠٩١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الدولية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 �ص.ب:٩٨٤  ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩٨٦٨٦٦٦٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

في�سل بن عبداللـه بن حمدان اخلابوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فلك للتجارة - تو�سية
فلك  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلابوري  حمدان  بن  عبداللـه  بن  في�سل  يعلن 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠١٤٠٨، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٨/٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 اخلوير - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب:٨٥٨  ر.ب:١٣٣
هاتف رقم:٩٩٧٥٥٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن مبارك بن خلفان العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البابوجن للمقاوالت - ت�سامنية
البابوجن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العوي�سي  خلفان  بن  مبارك  بن  اأحمد  يعلن 
الـتجاري بالرقـم ١٥٩٣٣٤٠،  ال�سجل  اأمانة  للمقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 �ص.ب:٢٤  ر.ب:١١٨

هاتف رقم:٩٦٠٧٠٧٥٧ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

�سامل بن �سعيد بن خلفان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغ�سيل املتقدم �ص.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن خلفان الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الغ�سيل املتقدم 
التفاق  وفقا   ،١٧٦٢٧٨٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
العذيبة اجلنوبية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب:٨٢٢  ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٩٩٣٢١٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإبراهيم بن عبداللـه بن حميد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراجحي لال�ستثمار والتطوير �ص.م.م
يعلن اإبراهيم بن عبداللـه بن حميد احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الراجحي 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  والتطوير  لال�ستثمار 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،١٢٩٥٧٥٥
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - محافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٤٤٢٠٢١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

ذياب بن �سيف بن ماجد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مهند املعمري للتجارة - تو�سية
يعلن ذياب بن �سيف بن ماجد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو مهند املعمري 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٣١٠٨، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية عربي - محافظة الظاهرة

�ص.ب:٤٦٦  ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٨٨٢٧٩٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مطر بن �سامل بن علي العا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاح للم�ساريع املتميزة �ص.م.م
يعلن مطر بن �سامل بن علي العا�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الكفاح للم�ساريع 
وفقا   ،١١١٧٥١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املتميزة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية عربي - محافظة الظاهرة

�ص.ب:٣٣٨  ر.ب:٥١٦
هاتف رقم:٩٦١١٢١٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

�سيف بن علي بن ن�سيب العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدبي�سي اجلديدة للتجارة - تو�سية
يعلن �سيف بن علي بن ن�سيب العامري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الدبي�سي 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة  اجلديدة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٨٠٥٢٠
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية عربي - محافظة الظاهرة

�ص.ب:٤٤٤  ر.ب:٥١٦
هاتف رقم:٩٩٣١٤٦٦٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

محمد بن �سالح بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنعي والبادي للتجارة العاملية �ص.م.م
والبادي  املنعي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادي  علي  بن  �سالح  بن  يعلن محمد 
للتجارة العاملية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٥٥٦٧، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور  فـي الت�سفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية ينقل - محافظة الظاهرة

هاتف رقم:٩٩٣٢١٢٠٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

علي بن خمي�ص بن جمعة احل�سار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سار الأنظمة التكييف �ص.م.م

يعلن علي بن خمي�ش بن جمعة احل�سار اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احل�سار الأنظمة 
التكييف �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٣٩٥٠، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٣٣٥٠٠٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سالح بن نا�سر بن عبود احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العن�سر الن�سط للتجارة واخلدمات �ص.م.م

يعلن �سالح بن نا�سر بن عبود احلب�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العن�سر الن�سط 
للتجارة واخلدمات �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٥٩٠٥، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور  فـي الت�سفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  محافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٣٦٦٣٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األفا ال�سناعية �ص.م.م

يعلن �سالح بن نا�سر بن عبود احلب�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة األفا ال�سناعية 
التفاق  وفقا   ،١٠٤٢٥٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٣٦٦٣٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغ�سلة م�سقط للتنظيف ال�سريع �ص.م.م

يعلن �سالح بن نا�سر بن عبود احلب�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مغ�سلة م�سقط 
للتنظيف ال�سريع �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٩٧٨٢، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور  فـي الت�سفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  محافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٣٦٦٣٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اأحمد بن عبداللـه بن را�سد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة الربميي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن را�سد البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نه�سة الربميي 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاوالت  للتجارة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،٨٠٥٦٦٢٥
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:٢٦٧  ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٦٥٩٨٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سليمان بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوة االبداع للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن �سليمان بن �سامل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قوة االبداع 
 ،١٠٩٢٠٤٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٥٨٨٤٧٧٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

�سلطان بن جمعة بن �سلطان امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء امل�سرفـي للتجارة �ص.م.م

اأبناء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سرفـي  �سلطان  بن  جمعة  بن  �سلطان  يعلن 
وفقا   ،١٧٧٨٨٥٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  امل�سرفـي 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سور - محافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم:٩٤٤١١٠٢٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبدال�سمد بن رم�سان بن عثمان الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريتاج مطرح لالأعمال �ص.م.م
يعلن عبدال�سمد بن رم�سان بن عثمان الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ريتاج 
مطرح لالأعمال �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٨٦٠١، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور  فـي الت�سفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية مطرح - محافظة م�سقط

�ص.ب:٦٤٩  ر.ب:١١٤
هاتف رقم:٩٩٨٨٨٢٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

�سيف بن نا�سر بن محمد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فخر امل�سريب للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فخر امل�سريب  يعلن �سيف بن نا�سر بن محمد الغيثي 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - واملقاوالت  للتجارة 
١٠٣٣٣٩١، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية القابل - محافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم:٩٦٠٩٦١٤١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن را�سد بن محمد املخيطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو را�سد املخيطي و�سريكه للتجارة - تو�سية
را�سد  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املخيطي  محمد  بن  را�سد  بن  حمد  يعلن 
املخيطي و�سريكه للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
٤١٠٠٧٨٦، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سور - محافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم:٩٢٥٠٦٢٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

�سيف بن �سرحان بن �سليمان الري�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رجماء للك�سارات �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رجماء للك�سارات  يعلن �سيف بن �سرحان بن �سليمان الري�سي 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٠٧٣٩٤، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سنا�ص - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:٢٨٢  ر.ب:٣٢٤
هاتف رقم:٩٥٤٠٠٦٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

محمد بن عبداللـه بن ح�سن البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيفية العاملية �ص.م.م

يعلن محمد بن عبداللـه بن ح�سن البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سيفية العاملية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٣٤٨٩، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:١٠٩٥  ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٧٠٩٩٧٧٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سناعات العربية لتقنية الطاقة �ص.م.م
يعلن عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سناعات العربية 
لتقنية الطاقة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٦١٧٩٦، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/١٧م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب:٥١  ر.ب:١٢٤
هاتف رقم:٩٩٤٥٠٩٩٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن �سالح بن عبداللـه امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن امل�سايخ للتجارة - ت�سامنية
امل�سايخ  �سركة ح�سن  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سايخي  عبداللـه  بن  �سالح  بن  يعلن حمد 
وفقا   ،٤٠٩٤٩١٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٨/٤م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٣٠٨  ر.ب:٤١٥

هاتف رقم:٩٩٧٦٧٧١٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

علي بن �سعيد بن را�سد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ا�سطورة دبا للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ا�سطورة دبا للتجارة -  يعلن علي بن �سعيد بن را�سد ال�سحي 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠١٨٢٢، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:١٠٣  ر.ب:٨٠٠

هاتف رقم:٩٢٥٣٣١١٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سرتن �ص.م.م

�ش.م.م،  و�سرتن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغداين  ترتيب  بن  �سامل  بن  �سليم  يعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٢٣٢٦، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية م�سقط - محافظة م�سقط

�ص.ب:١٠٢٠  ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٩٢٢٣٠١٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

عمر بن م�سعود بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول وادي عندام للتجارة - ت�سامنية

يعلن عمر بن م�سعود بن عبداللـه البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سهول وادي عندام 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٨٢٢٦، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٥٢٣  ر.ب:٥١٢

هاتف رقم:٩٢٩٦٤٦١٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

نا�سر بن �سيف بن حميد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي القطيف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وادي القطيف للتجارة  يعلن نا�سر بن �سيف بن حميد املالكي 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٨٨٦٧، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٧٤٥٥٥١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزامي الظفرة للتجارة - تو�سية

يعلن نا�سر بن �سيف بن حميد املالكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خزامي الظفرة للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٩٨٢٥، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٧٤٥٥٥١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاب الظفرة للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�سر بن �سيف بن حميد املالكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحاب الظفرة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٢٣٤٠، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٧٤٥٥٥١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

حمدان بن حمود بن محمد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر �سرق االأو�سط للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمدان بن حمود بن محمد املالكي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مناظر �سرق االأو�سط 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٣٦٥٢، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٨٦٦٦٦٧٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن حميد بن ال�سغري الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور اخلوا�سيات للتجارة - ت�سامنية

�سركة زهور اخلوا�سيات  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  ال�سغري  بن  يعلن حمد بن حميد 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٢٥٩٢، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٥٣٨٨٨٨٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر الغد للتجارة �ص.م.م
للتجارة  الغد  �سركة فجر  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلامدي  �سامل  بن  عامر  بن  �سامل  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٧٩٥٥، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:١٣٣  ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٣١٢٢١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خمي�ص بن عبداللـه بن �سعيد عبدالباقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فنجاء اخل�سراء - ت�سامنية

م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  عبدالباقي  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  خمي�ش  يعلن 
بالرقـم ١٢٨٩١١٦،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية،  فنجاء اخل�سراء 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
فنجاء - والية بدبد - محافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٣٥٦٨٥٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

حمود بن علي بن حمود ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع اال�سكندرية للتجارة - ت�سامنية

اال�سكندرية  ربوع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سكيلي  حمود  بن  علي  بن  حمود  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٥١٢٦٤٧٩، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٥٤٦٤٤٠١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عمر بن محمد بن علي الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص العيجة للتجارة �ص.م.م

يعلن عمر بن محمد بن علي الغيالين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سم�ش العيجة للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٩٩٤٨، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 والية �سور - محافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم:٩٦٩٩٩٣٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

حمد بن �سامل بن حمود ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط االحتاد التجارية - ت�سامنية

�سركة خط االحتاد  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سام�سي  �سامل بن حمود  بن  يعلن حمد 
 ،١٠٥٦٩٢٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - التجارية 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢٢٩٣٠٧٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإبراهيم بن �سعيد بن علي باعوين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكهف للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  الكهف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  باعوين  علي  بن  �سعيد  بن  اإبراهيم  يعلن 
واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٠١٨٧٧٢، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/٢٧م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٠٠٠٨٠٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة التجهيزات الدولية للتجهيزات ال�سناعية �ص.م.م

يعلن اإبراهيم بن �سعيد بن علي باعوين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التجهيزات الدولية 
للتجهيزات ال�سناعية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٤٩٨٢، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٠٠٠٨٠٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهم العاملية للتجارة واملقاوالت �ص.�ص.و

يعلن اإبراهيم بن �سعيد بن علي باعوين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ساهم العاملية للتجارة 
واملقاوالت �ش.�ش.و ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤١٨٦٥، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/٢٧م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٠٠٠٨٠٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

�سعيد بن ح�سمت بن ريحان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلا�سليون العاملية �ص.م.م

يعلن �سعيد بن ح�سمت بن ريحان اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جلا�سليون العاملية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١١٥٤٠٨٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/٢٩م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٢٢٢٩٠٣٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأنور بن محمد بن عبدالعزيز الروا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �ساللة للرتجمة واملعلومات �ص.م.م

�ساللة  مركز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الروا�ش  عبدالعزيز  بن  محمد  بن  اأنور  يعلن 
الـتجاري بالرقـم ١٦٢٧٠٦٦،  اأمانة ال�سجل  للرتجمة واملعلومات �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٥٨٥٤٣٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالمة املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة ال�سالمة املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم ١١٢٢٢١١، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 �ص.ب:٢٣  ر.ب:١٣٣

هاتف رقم:٩٩٤٧٧٢٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مو�سى بن محمد بن مو�سى
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات لوؤلوؤة �سحار �ص.م.م

لوؤلوؤة  جموهرات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  مو�سى  بن  محمد  بن  مو�سى  يعلن 
وفقا   ،١٠٥٧٩٢٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  �سحار 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 �ص.ب:٥٧٨  ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٩٣٢٣٩١٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-121-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات الدوحة �ص.م.م

يعلن مو�سى بن محمد بن مو�سى اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جموهرات الدوحة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٤٣٠٤٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/٢٩م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 �ص.ب:٥٧٨  ر.ب:١١٤

هاتف رقم:٩٩٣٢٣٩١٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اتو�سة داوود خان فتح محمد خان
اإعــــــــــالن

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

للمقاوالت  خانكو  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  خان  محمد  فتح  خان  داوود  اتو�سة  تعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٦١٤٤، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٦م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب:١٥١  ر.ب:١١٤
هاتف رقم:٩٥١٧٤٩٩٩ 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

عائ�سة بنت �سامل بن غامن ال�سبحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذى العبري للتجارة - ت�سامنية
العبري  �سذى  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  ال�سبحية  غامن  بن  �سامل  بنت  عائ�سة  تعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٠٠٧٢، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢١/٨/١م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب:١١٨  ر.ب:٣٢٣

هاتف رقم:٩٢٢٨٨٠٦٨ 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

عطيات عطية محمد علي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الربميي للتجارة �ص.م.م

للتجارة  الربميي  �سهول  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  علي  محمد  عطية  عطيات  تعلن 
وحـدها  وللم�سفية   ،١٢٦١٧٩١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
امل�سفـــية  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب:٥١٢  ر.ب:٥١٢

هاتف رقم:٩٢٢٥٤٠٤٠ 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

عبداللـه بن حميد بن �سليمان النا�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الظفراء الوطنية - تو�سية

يعلن عبداللـه بن حميد بن �سليمان النا�سري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الظفراء 
الوطنية - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٩٧٩٩، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٨/٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٣٣١٧٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سبيب بن �سلطان بن مبارك الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالب البادي و�سريكه �ص.م.م

البادي  طالب  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  مبارك  بن  �سلطان  بن  �سبيب  يعلن 
وللم�سفي   ،٧٠٧٧١٨١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  و�سريكه 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سنك - محافظة الظاهرة

هاتف رقم:٩٦٠٠٧٩٩٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

حمد بن �سامل بن حمد الرطيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حمد بن �سامل بن حمد الرطيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأر�ش الدريز للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٢٩٤٢، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٠/٢/٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية القابل - محافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب:٧٥  ر.ب:٤١٩
هاتف رقم:٩٢٤٠١٦١١

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يون�ص بن م�سبح بن �سعيد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأر�سيات الع�سرية احلديثة - تو�سية
يعلن يون�ش بن م�سبح بن �سعيد  ال�سبلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأر�سيات الع�سرية 
احلديثة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٠٨٥٧، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:١٢٧٦  ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩١٣٤٠٢١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

عبداللـه بن �سيف بن عبداللـه العدوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزهار ال�سداقة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن �سيف بن عبداللـه العدوي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأزهار ال�سداقة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٩٤٠٣، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
 محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب:٥٤٧  ر.ب:٣٢٠

هاتف رقم:٩٩٦٢٣٢١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن داود بن �سومار الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوق املتحدة �ص.م.م
املتحدة  النوق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزدجايل  �سومار  بن  داود  بن  اأحمد  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٥١٠٥، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - محافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٣١١٠٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

ر�ستم بن عبدالر�سول بن �سالح الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحاري ال�سفا الف�سية - ت�سامنية
م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزدجايل  �سالح  بن  عبدالر�سول  بن  ر�ستم  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - الف�سية  ال�سفا  �سحاري 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١١١٣٥٧٥
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية العامرات - محافظة م�سقط

�ص.ب:٦٣٤  ر.ب:١١٩
هاتف رقم:٩٢١٥٢٣٤٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

را�سد بن مكتوم بن محمد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد احلزم للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن را�سد بن مكتوم بن محمد اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة موارد احلزم للتجارة 
وللم�سفي   ،٣٠٧٥٣١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٩٢٢٧٩٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

حمود بن عبداللـه بن مراد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول اخلليج لالأغذية �ص.م.م

اخلليج  حلول  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  مراد  بن  عبداللـه  بن  حمود  يعلن 
لالأغذية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٤٥٥٣، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - محافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٩٤٢٣٢٣٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مبارك بن �سعيد بن مبارك البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهذب للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  املهذب  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  مبارك  بن  �سعيد  بن  مبارك  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٨٨٩٢، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية عربي - محافظة الظاهرة

�ص.ب:٧٧٧  ر.ب:٥١١
هاتف رقم:٩٩٣٢٢٥٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراحب اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية

اجلزيرة  مراحب  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  الدقة  مكتب  يعلـن 
عـــن   ،٢٢٣٢٥٤٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سيف بن م�سعود بن مبارك ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن عربي املتميز �ش.م.م

يعلـن �سيف بن م�سعود بن مبارك ال�سليماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ركن عربي املتميز 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٢٤٣٨٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإ�سحاق بن �سيف بن �سلوم ال�سلتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة اأبو ق�سي احلديثة - تو�سية

اأبو ق�سي احلديثة -  اإ�سحاق بن �سيف بن �سلوم ال�سلتي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ملوؤ�س�سة  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢١١٣٢٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مثيلة بنت محمد اجلبلي ال�سع�سعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سي لل�سناعات احلرفية - ت�سامنية

تعلـن مثيلة بنت محمد اجلبلي ال�سع�سعي ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة م�سي لل�سناعات 
عـــن   ،١٣٠٠٤٥٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - احلرفية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٣(

غامن بن �سامل بن محمد الهندا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهندا�سي املتحدة �ش.م.م

الهندا�سي  امل�سفــــي ل�سركة م�ساريع  الهندا�سي ب�سفـتـــــه  يعلـن غامن بن �سامل بن محمد 
انتهاء  عـــن   ،١٨٠٢٠٠٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهندا�سي الوطنية - ت�سامنية

الهندا�سي  امل�سفــــي ل�سركة م�ساريع  الهندا�سي ب�سفـتـــــه  يعلـن غامن بن �سامل بن محمد 
عـــن   ،٥١٣٩٣٧6 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنيــة،   - الوطنيــة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج العامرات للتجارة �ش.م.م

يعلـن خالد بن �سعيد بن حمود الوهيبي ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركة اأمواج العامرات للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٥٤٣٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مو�ســى بن محمــد بن مو�ســى
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات الدوحة اجلديدة �ش.م.م

الدوحة اجلديدة  ل�سركة جموهرات  امل�سفـي  يعلـن مو�سى بن محمد بن مو�سى ب�سفـتـه 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠6١٧٣٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سيف بن عبداللـه العدوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأن�س العدوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

العدوي  اأن�س  اأبو  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـتـه  العدوي  عبداللـه  بن  �سيف  بن  عبداللـه  يعلـن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١2٣١٠29، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

بدر بن نا�سر بن را�سد املطاعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط خلدمات احلفر �س.م.م

يعلـن بدر بن نا�سر بن را�سد املطاعني ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركة ال�سرق الأو�سط خلدمات 
انتهاء  عـــن   ،١٠٠6٠٤١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  احلفر 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي بن محمد بن علي الربيعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل امل�ستمر لال�ستثمار �س.م.م

يعلـن علي بن محمد بن علي الربيعي ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركة التوا�سل امل�ستمر لال�ستثمار 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١9929٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

موزة بنت عامر بن حميد العربية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالك ال�ساملة �س.م.م

تعلـن موزة بنت عامر بن حميد العربية ب�سفـتـها امل�سفـية ل�سركة املالك ال�ساملة �س.م.م، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١8628، عـــن انتهاء اأعــمـــال الت�سفيـــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــية
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�سركة مــور �ستيفنز 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنمية الهند�سية �س.م.م

التنمية الهند�سية �س.م.م، وامل�سجلـة  تعلـن �سركة مــور �ستيفنز ب�سفـتـها امل�سفـية ل�سركة 
وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـــال  انتهاء  عـــن   ،١5255١٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمانـة  لــدى 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأم �سمارة احلديثة �س.م.م

اأم �سمارة احلديثة �س.م.م، وامل�سجلـة  تعلـن �سركة مــور �ستيفنز ب�سفـتـها امل�سفـية ل�سركة 
وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـــال  انتهاء  عـــن   ،١١55١28 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمانـة  لــدى 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

محمد بن �سيف بن ربيع اخلمي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموخ لالإن�ساءات وخدمات النفط �س.م.م

يعلـن محمــد بن �سيــف بن ربيــع اخلمي�ســـي ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركة ال�سموخ لالإن�ســـاءات 
وخدمـــات النفط �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠566٤9، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد ومحمد للم�ساريع �س.م.م

يعلـن محمد بن �سيف بن ربيع اخلمي�سي ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركة �سعيــد ومحمــد للم�ساريــع 
اأعــمــال  اأمانـة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 5١٣٣١٣٠، عـــن انتــهاء  �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهبية لل�سحن والتفريغ �س.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركة 
الـتجــاري بالرقـــم  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  الذهبيـــة لل�سحـــن والتفريـــغ �س.م.م، وامل�سجلـــة 

١2٤٠95٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط البداية املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتـــب الإتـــقان لتدقـــيق احل�سابــــات ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركة خـــط البدايــة املتحدة 
عـــن   ،١١65286 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر عبدالرحمن النزواين للتجارة - ت�سامنية

عبدالرحمن  عمر  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـتـه  احل�سابــــات  لتدقـــيق  الإتـــقان  مكتـــب  يعلـن 
النزواين للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١2١٠7٣9، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار ال�سم�س احلديثة للتجارة - ت�سامنية

ال�سم�س  م�سار  ل�سركة  امل�سفـي  ب�سفـتـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلـن 
احلديثة للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١١525٠٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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