
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1412(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                         وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/80    �ســادر فـي 2021/10/14 بتعديل الئحـــة تنظيــــم 

اأعمال اخلربة اأمام املحاكم.

                                                                 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/86    �سادر فـي 2021/9/27 باإن�شاء كلية الدقم اجلامعية.

                                الهيئـة العامــة ل�ســوق املـال

�سادر فــي 2021/10/6 باإ�شدار مبــادئ حوكمــة  قــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2021/132 

ال�شركـات التـي متتلـك احلكومة فيها ح�ش�شا.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�شاأن ت�شجيل منوذج �شناعي.

االإعـــالنات اخلا�شـــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�شجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.

اإعـالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�شاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�شجلة.

ا�شتــــــــدراك.
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإبداع مرتفعات ق�شبية البو�شعيد �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأركون العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمجر اجلمار احلديث �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعف للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال مقنيات للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفوة احلزم للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بريق االأحجار املثالية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوري غ�شفان للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفكار الطيف - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية  ل�شركة فهد بن �شلطان بن عبداللـه املعمري وولده 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع خيوط الفجر احلديثة للمقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شافر العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التدقيق الثالثي للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شلوت املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شالح بن علي احل�شرمي واأوالده للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شالح بن علي بن �شالح احل�شرمي وولده 

للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرايا �شحار الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شيم اخليال الربونزي �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قرميد لالأعمال �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن يو�شف الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية.

التطوير  ال�شامل خلدمات  العاملي  االإبداع  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

والتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرق االأو�شط للرتويج والت�شويق �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور ملنتجات االأملنيوم - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزدجايل للخدمات املتحدة �ص.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل جنوب لوى للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االبتكار احلديثة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابن حميدون واأوالده للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرباط للتطوير املتعدد املحدودة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درب البوادي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عمود اخلوير �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معهد ال�صرق للتدريب االإداري والتقني �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حمطة ميناء �صاللة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صماء ال�صتوية للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحمد عي�صى علي املع�صني و�صريكه للتجارة 

واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد بن �صامل م�صعود تبوك للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النجم املا�صي املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العود االأزرق لال�صتثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التطوير الوطنية املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الركن امل�صتقيم �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صحراء العربية الوطنية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل اجلمريا �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجواء جمريا �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اجلمريا احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأزهار اجلزيرة العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل املجد الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خطوط بي�صاء العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العاملية لال�صتثمارات واالأعمال الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العاملية للهند�صة والكهرباء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اماليا لتجارة العطور �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل بوابة الرمال للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغبرية العاملية للمقاوالت �ص.م.م.

و�شريكه  الظهـــوري  حممـــد  عــــلي  حممد  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي ال�شهلة للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املن�شور العاملية للتعدين �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطري االأ�شود احلديثة للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عجائب بدية للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح النباأ الوطنية للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األوان �شنا�ص احلديثة للتجارة - تو�شية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأرزاق ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكوكب االأبي�ص �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمورية للم�شاريع العامة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلارثي للمقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواطئ �شحم احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي و�شريكه 

للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجف الأعمال ال�شيانة والديكور - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط البحرية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدن اخلليج �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وكاالت النجوم املالحية - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�ص لال�شتثمار وامل�شاريع �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي مالحة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد بن �شعيد وعبداللـه بن حممد للتجارة - 

ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حامد بن علي بن حامد العربي و�شريكه للتجارة 

واملقاوالت - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شمار املتكاملة �ص.م.م.

رقم 
ال�سفحة
239

239

240

240

241

241

242

242

243

243

244

244

245

245

246

246

247

247

248

248

249

249

250

250



رقم 
ال�صفحة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأرياف املريغة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الياقوت للتجارة �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد اخلليج للخدمات التعليمية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال املحيط الوطنية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شي بدية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد ل�شحة االإن�شان �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو نبيل �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجم للتقنية احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنمة اخلليج �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط الكربى الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ترانيم غ�شفان للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط حتا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العاملية للتاأثيث والت�شميم الداخلي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العالمة لالأعمال واخلدمات �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شنديان املتحدة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شياج مرباط املتحدة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن يو�شف املتحدة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار الربج املميز �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال البوادي �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأيدي االأمينة للخدمات الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزون البادية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شول البوادي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل الر�شي�ش للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الن�شائم املتحدة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد بن فا�شل الهديفي و�شريكه للتجارة 

واملقاوالت - تو�شية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق ال�شالم العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املليونري للم�شاريع احلديثة �ش.م.م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قــرار وزاري

رقــم 2021/80

 بتعديل الئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم 

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90،

واإىل الئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/76، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة االأولــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة )4( من الئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم امل�سار اإليها، الن�ص االآتي:

املــادة ) 4 (

" ت�سكل فـي الوزارة جلنة ل�سوؤون اخلرباء على النحو االآتي:

1 - وكيل الوزارة                                                                                     رئي�ســــــا

2 - املدير العام لل�سوؤون العدلية                                                                 نائبا للرئي�ص

3 - رئي�ص االإدارة العامة للمحاكم                                                          ع�ســــــــوا

4 - اأحــــد �ساغلـــي الوظائـــف الفنيـــة فـــي الــــوزارة ال تقــــل وظيفتــــه 

      عن م�ست�سـار م�ساعد اأول                                                                   ع�ســــــــوا

5 - مديـــر الدائـــرة                                                                                          ع�سوا ومقررا 

وي�سدر بت�سمية اأع�ساء اللجنة قرار من الوزير، وت�سرف مكافاأة لرئي�ص واأع�ساء اللجنة 

ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التن�سيق مع وزارة املالية". 

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي:  7  من ربيع االأول 1443هـ 
املوافـــــق: 14 من اأكتوبــــــــر 2021م

د. عبداللـه بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي
                                                                      وزيــر العــدل وال�ســوؤون القانونيـــة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

وزارة التعليـم العالـي والبحـث  العلمـي واالبتكـار

قرار وزاري

رقم 2021/86

باإن�شاء كليـــة الدقــم اجلامعيــة

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 99/42 فـي �صاأن اإن�صاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة،

وزارة  اإىل  العايل  التعليم  وزارة  م�صمى  بتعديل   2020/98 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  واإىل 

التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2000/34،

 وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

الدقم اجلامعية(، ويكون لها �صخ�صية اعتبارية  تن�صاأ كلية جامعية خا�صة ت�صمى )كلية 

م�صتقلة، ويكون مقرها الرئي�صي فـي والية الدقم فـي حمافظة الو�صطى.

املــادة الثانيــــة

تخ�صع كلية الدقم اجلامعية للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة للكليات واملعاهد العليا 

اخلا�صة املعمول بها، وميثلها رئي�صها اأمام الغري.

املــادة الثالثـــــة

مينح موؤ�ص�صو كلية الدقم اجلامعية مدة )6( �صتة اأ�صهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، 

ال�صتكمال متطلبات الدرا�صة، واإنهاء االإجراءات الالزمة ملمار�صة الكلية اأعمالها.

املــادة الرابعـــة

ي�صدر قرار بدء الدرا�صة فـي كلية الدقم اجلامعية من وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

والب�صرية  املادية  واملقومات  االأكادميية  املتطلبات  كافة  الكلية  ا�صتكمال  بعد  واالبتكار، 

لل�صروط  طبقا  للكلية،  بها  املرخ�ص  الدرا�صية  الربامج  تنفـيذ  متطلبات  من  وغريها 

وال�صوابط املقررة فـي هذا ال�صاأن.
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املــادة اخلام�شـة

�صهادة  على  احلا�صلني  العمانيني  وغري  العمانيني  الطالب  اجلامعية  الدقم  كلية  تقبل 

للقوانني  طبقا  الكلية،  حتددها  التي  لل�صروط  وفقا  يعادلها،  ما  اأو  العام  التعليم  دبلوم 

واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

املــادة ال�شاد�شـة

متنح كلية الدقم اجلامعية - بعد موافقة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار - 

املوؤهالت العلمية املنا�صبة وفقا لالإطار الوطني للموؤهالت العلمية.

املــادة ال�شابعــة

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

�شـدر فـي: 20 من �شفـــــــــــر 1443هـ

املـوافــــق: 27 من �شبتمبــــــر 2021م 

د. رحمـــة بنـــت اإبراهـيــــم املحروقـيــــــة

وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار 
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الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال

قــــرار

رقم 2021/132

باإ�سـدار مبـادئ حوكمـة ال�سركـات التـي متتلـك احلكومـة فيهـا ح�س�سـا

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

املــادة الأولــــى

يعمل فـي �ساأن حوكمة ال�سركات التي متتلك احلكومة فيها ح�س�سا، باأحكام املبادئ املرفقة.

املــادة الثانيـــة

على ال�سركات املخاطبة باأحكام املبادئ املرفقة توفيق اأو�ساعها طبقا لأحكامها خالل مدة 

ل تزيد على )12( اثني ع�سر �سهرا من تاريخ العمل بها، وت�ستمر جمال�س اإدارة ال�سركات 

القائمة اإىل حني انتهاء مدتها، على اأن يتم ت�سكيلها بعد ذلك وفقا لأحكام املبادئ املرفقة.

املــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واملبادئ املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامهما. 

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي: 30 من �سفـــــــر 1443هـ 

املوافـــــق:   6  من اأكتوبـــر 2021م

                                                            

 �سلطــان بن �سالــم بن �سعيـد احلب�سي

                                                                             وزيــــــــــر املاليــــــــــة

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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 الف�ســل الأول

التعريفـــات

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه املبادئ يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

- احلوكمــة: 

اإدارة  فـي  املوؤ�س�سي  الن�سباط  حتقق  التي  والإجراءات  واملعايري  املبادئ  جمموعة 

م�سوؤوليات  حتديد  خالل  من  وذلك  العاملية،  والأ�ساليب  للمعايري  وفقا  ال�سركة 

العتبار  فـي  وتاأخذ  لل�سركة،  التنفيذية  والإدارة  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  وواجبات 

حماية حقوق امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح. 

- التاأثيــر: 

القدرة الفعلية اأو امتالك ال�سلطة للم�ساركة فـي القرارات املالية اأو توجيه ال�سيا�سات 

الت�سغيلية لل�سركة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.

- ال�سيطــرة: 

ال�سلطة الفعلية لل�سركة واإمكان النك�ساف الئتماين اأو ال�ستفادة من العوائد املالية 

للمعايري  وفقا  املالية  القرارات  اتخاذ  فـي  امل�ساركة  على  القدرة  اأو  ال�سركة  لأعمال 

املالية الدولية.

- اجلهـة احلكوميـة املبا�سـرة: 

ت�سيطر على  التي  اأو  ال�سركة،  فـي  اأ�سهما  اأو  التي متتلك ح�س�سا  اجلهة احلكومية 

ال�سركة اأو توؤثر على قراراتها املالية اأو الت�سغيلية.

- اجلهـات احلكوميـة ذات العالقـة: 

اجلهات التي ترتبط اخت�سا�ساتها اأو م�ساريعها التنموية اأو خططها ال�سرتاتيجية 

مع اأغرا�س ال�سركة.

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

- ال�سركــة: 

ال�سركة امل�سجلة فـي ال�سلطنة وت�سيطر عليها احلكومة اأو توؤثر على قراراتها املالية 

اأو الت�سغيلية، اأو التي متتلك احلكومة فيها ح�س�سا اأو اأ�سهما. 

- ال�سركــة التابعــة: 

ال�سركة التجارية التي ت�سيطر عليها ماليا وت�سغيليا ال�سركة مبا يعود عليها مبنافع 

اأو التزامات ب�سبب اأن�سطة ال�سركة التجارية.

- ال�سركــة ال�سقيقــة: 

ال�سركة التجارية التي توؤثر على قراراتها املالية والت�سغيلية ال�سركة.

- اجلمعيــة العامــة: 

اجلمعية العامة اأو جمعية ال�سركاء بح�سب الأحوال.

- جملــ�س الإدارة: 

جمل�س اإدارة ال�سركة اأو جمل�س املديرين بح�سب الأحوال. 

- الإدارة التنفيذيــة: 

الرئي�س التنفيذي اأو املدير العام - بح�سب الأحوال - وكل تنفيذي يتبع جمل�س 

اأو يخول القيام ببع�س اخت�سا�سات  اأحد املذكورين تبعية مبا�سرة،  اأو يتبع  الإدارة، 

جمل�س الإدارة.

- موظفــو الإدارة الرئي�ســون: 

والتوجيه  التخطيط  جمالت  فـي  وامل�سوؤولية  وال�سالحية  ال�سلطة  ميتلك  من  كل 

اأو من يخت�س جمل�س  اأو غري مبا�سر،  اأن�سطة ال�سركة ب�سكل مبا�سر  والرقابة على 

الإدارة بتعيينهم فـي وظائف دائمة.

- امل�ساهمــون الآخــرون: 

اأ�سهما فـي ال�سركة  اأو  اأو العتباريون الذي ميلكون ح�س�سا  الأ�سخا�س الطبيعيون 

من غري احلكومة.
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- الأطــراف ذات العالقــة: 

ت�سمل كال من:

اأ - اأع�ســاء جملـــ�س الإدارة وموظفـــي الإدارة الرئي�سيـــن فـي ال�سركـــــة اأو ال�سركــــات 

ال�سقيقة اأو التابعة لها، اأو املن�ساآت التي ت�سيطر ال�سركة عليها اأو لل�سركة تاأثري 

جوهري على قراراتها.

ب - جميــع الأ�سخــــا�س الذيـــــن ي�سيطـــــرون علــى ال�سركـــة اأو لهـــم تاأثيـــر جوهـــــري 

علـى قراراتها، من داخل ال�سركة اأو خارجها.

اإليهم فـي البندين  ج - الأقارب من الدرجة الأوىل لالأ�سخا�س الطبيعيني امل�سار 

)اأ( و)ب(.

د - ال�سركات اأو املوؤ�س�سات الفردية اأو �سركة ال�سخ�س الواحد اململوكة بن�سبة )%100( 

مائة فـي املائة لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم فـي البنود )اأ، ب، ج(.

- الأطراف ذات امل�سلحة: 

ت�سمل كال من:

اأ - اجلهـــات احلكوميـــة الإداريــــة اأو التنظيميــــة اأو الرقابيـــة ذات العالقــة باأعمـال 

ال�سركة واأن�سطتها.

ب - املجتمــع املحلــي، واملجالــ�س البلديـــة فـي النطـــاق اجلغرافــــي لأعمــــال ال�سركــــة 

ال�سركة  باأعمال  املتاأثرة  اأو  املرتبطة  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  واأن�سطتها 

واأن�سطتها.

- الوثائق الر�سمية لل�سركة: 

عقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي و�سجلها التجاري واتفاقية الإدارة اإن وجدت.

- �سلة القرابة من الدرجة الأوىل: 

ت�سمل الأب، والأم، والبن، والبنت، والزوج.

- املجتمع املحلي: 

الأ�سخا�س الطبيعيون اأو العتباريون الذين يقيمون فـي منطقة جغرافية حمددة 

مرتبطة باأعمال ال�سركة اأو اأن�سطتها.
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 الف�سل الثاين

الأحكام العامة

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه املبادئ على ال�سركة وذلك مع عدم الإخالل باأي حقوق وامتيازات مقررة 

اأحكام هذه املبادئ �سركات  اآخر، وت�ستثنى من  اأو مر�سوم �سلطاين  اأي قانون  لها مبوجب 

التي تن�ساأ لغر�س حمدد وتنتهي بانتهائه  الغـــر�س اخلــا�س  العامـــة و�سركـــات  امل�ساهمـــة 

ول متار�س اأي عمليات ت�سغيلية.

املــادة ) 3 (

تلتزم ال�سركة بو�سع نظم حوكمة داخلية لها ولل�سركات التابعة لها وال�سقيقة، وعلى اجلهة 

احلكومية املبا�سرة متابعة التزام ال�سركة بذلك.

املــادة ) 4 (

يجب على ال�سركة اللتزام مبعايري الإف�ساح وال�سفافية املن�سو�س عليها فـي هذه املبادئ، 

كما تلتزم بالآتي:

اأ - اإعداد قوائم مالية ربع �سنوية غري مدققة، واأخرى مدققة عند نهاية فرتة الإقرار 

املايل، والإف�ساح عنها عرب املوقع الإلكرتوين لل�سركة ومن�سة الن�سر الإلكرتوين 

لتلك  الإدارة  جمل�س  اعتماد  من  يومني  خالل  وذلك  الهيئة،  �ستعتمدها  التي 

القوائم.

ب - اإعداد تقرير حوكمة �سنوي فـي نهاية كل فرتة اإقرار مايل على اأن يكون مدققا 

القوائم  ن�سر  بالتزامن مع  عنـــه  والإف�ســـاح  قبــل مراقــب ح�سابــات خارجـــي  من 

التي  الإلكرتوين  الن�سر  الإلكرتوين لل�سركة، ومن�سة  املوقع  املدققة على  املالية 

�ستعتمدها الهيئة، ويجب اأن يت�سمن هذا التقرير على الأخ�س الآتي:

1 - ت�سكيل جمل�س الإدارة، مع حتديد الأع�ساء امل�ستقلني.

2 - اللجان املتخ�س�سة املنبثقة عن جمل�س الإدارة، وعددها واأعمالها خالل ال�سنة.
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3 - اإجمايل الأجور واملكافاآت لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو ال�سركة التابعة 

لها اأو ال�سركة ال�سقيقة.

4 - اإجمايل الأجور واملكافاآت املقررة ملوظفـي الإدارة الرئي�سني.

5 - املكافاآت الثابتة واحلوافز املرتبطة بالأداء ومعايري اأداء العاملني فـي ال�سركة.

6 - ور�س العمل والربامج التدريبية التي التحق بها اأع�ساء جمل�س الإدارة على 

نفقة ال�سركة، مع بيان جمالتها، وتكلفتها، وحمل انعقادها وتواريخها.

7 - الأعباء املالية املرتتبة على ال�سركة عن تقدمي خدمات غري اقت�سادية بناء 

على توجيهات احلكومة.

 الف�سـل الثالــث

اأ�ســ�س عمــل ال�سركــة

املــادة ) 5 (

اأن  ويجب  ال�سلطنة،  فـي  التجارية  ال�سركات  عمل  تنظم  التي  للقوانني  ال�سركة  تخ�سع 

تعمل وفق الأ�س�س التجارية والقت�سادية املعمول بها ما مل حتدد احلكومة اأ�س�سا اأخرى 

يتم التفاق عليها مع امل�ساهمني الآخرين، اإن وجدوا. 

املــادة ) 6 (

يجب اأن يكون الغر�س من ال�سركة وا�سحا وحمددا فـي وثائق ال�سركة اأو اأي وثيقة لحقة 

يتم التفاق عليها مع امل�ساهمني الآخرين اإن وجدوا، وعلى ال�سركة الإعالن عن غر�سها 

اقت�سادية يتوجب عند  اأو  تاأ�سي�سها، كما يجب عليها حتديد معايري زمنية  والهدف من 

حتققها تخ�سي�س ح�سة احلكومة.

املــادة ) 7 (

تقوم اجلهة احلكومية املبا�سرة عند تغري الغر�س الذي اأن�سئت من اأجله ال�سركة، اأو عدم 

حتقيق اأهدافها بدرا�سة و�سع ال�سركة وتقرير الإجراء الواجب اتباعه وفقا لأحكام قانون 

ال�سركات، مع مراعاة حقوق امل�ساهمني الآخرين والتزاماتهم.
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املــادة ) 8 (

تراعي احلكومة عند تاأ�سي�س ال�سركة الآتي: 

اأ - اإذا اأن�سئت ال�سركة بو�سفها �سركة ا�سرتاتيجية غري ربحية، ت�ستمر احلكومة فـي 

ملكيتها اإىل حني حتقيق اأغرا�سها، ولها بعد ذلك النظر فـي تخ�سي�سها اأو حلها.

املدى  على  اأرباح  لتحقيق  اأو  ا�ستثمارية  اأو  جتارية  لأهداف  ال�سركة  اأن�سئت  اإذا   - ب 

املتو�سط اأو البعيد، فيجب اأن تتخذ �سكل �سركة م�ساهمة عامة، ويجوز عندئذ اأن 

حتتفظ اجلهة احلكومية املبا�سرة ب�سهم ذهبي مينحها حقوق ت�سويت ا�ستثنائية، 

اإذا كان ل يتفق مع  العامة  اأي قرار ي�سدر من اجلمعية  ومنها احلق فـي نق�س 

امل�سلحة العامة.

املــادة ) 9 (

ت�سكل اجلمعية العامة لل�سركة وفقا لالآتي:

اأ - من اجلهة احلكومية املبا�سرة واجلهات احلكومية ذات العالقة بالن�سبة لل�سركة 

التي متتلكها احلكومة بالكامل. 

ب - من اجلهــة احلكوميـــة املبا�ســرة، واجلهــات احلكوميـــة ذات العالقـــــة، وامل�ساهميــــن 

الآخرين بالن�سبة لل�سركة التي متتلكها احلكومة بن�سبة )50%( خم�سني فـي املائة 

اأو اأكرث.

ج - من اجلهة احلكومية املبا�سرة وامل�ساهمني الآخرين بالن�سبة لل�سركة التي متتلكها 

احلكومة بن�سبة اأقل من )50%( خم�سني فـي املائة. 

املــادة ) 10 (

يجوز للجهة احلكومية املبا�سرة تفوي�س اجلهات احلكومية ذات العالقة بالت�سويت  فـي 

اأو  بالت�ساوي بني هذه اجلهات  املقررة لها  الأ�سوات  ن�سبة  بتوزيع  العامة وذلك  اجلمعية 

بح�سب الأهمية الن�سبية لكل جهة فـي عمل ال�سركة. 

املــادة ) 11 (

يجب اأن تكون �سيا�سة ال�سركة املتعلقة بتوزيع اأرباحها وا�سحة ومعتمدة من قبل جمل�س 

الإدارة.
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 الف�ســل الرابــع

 الإطـار التنظيمـي لل�سركـة

املــادة ) 12 (

ممار�سة  من  ميكنها  مبا  املبادئ  هذه  من  ينبثق  تنظيمي  اإطار  لل�سركة  يكون  اأن  يجب 

قواعد  وفق  ب�سفافية  واملناف�سة  اخلا�س،  القطاع  �سركات  التجارية كغريها من  اأن�سطتها 

القت�ساد احلر.

املــادة ) 13 (

يجب على ال�سركة حتديد الأعمال غري الربحية التي تقوم بها خلدمة اأهداف اجتماعية 

اأو ا�سرتاتيجية �سمن اتفاقية خا�سة تو�سح التكلفة العادلة لتقدميها ومبا يحقق الكفاءة 

القت�سادية لها، على اأن يتم الإف�ساح عن هذه التفاقية. 

املــادة ) 14 (

وفق  التجارية  ال�سركات  اأعمال  تنظم  التي  والإجراءات  القواعد  لذات  ال�سركة  تخ�سع 

القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة، دون منحها اأي معاملة ا�ستثنائية من احلكومة.

املــادة ) 15 (

تكون الذمة املالية لل�سركة منف�سلة عن ذمة احلكومة ول يجوز لل�سركة اأو دائنيها الرجوع 

على احلكومة عن اأي خ�سائر اأو التزامات اإل مبوجب قانون ال�سركات التجارية، اأو مبوجب 

اتفاقيات منف�سلة بني ال�سركة واحلكومة معدة وموثقة وفق الأ�سول املتعارف عليها.

املــادة ) 16 (

ت�سري على ال�سركة ذات القواعد التي تخ�سع لها ال�سركات التجارية الأخرى عند ن�سوء اأي 

نزاع مع الدائنني اأو املوردين اأو اأي اأطراف اأخرى.
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 الف�سـل اخلامـ�س

احلكومــة ب�سفتهــا مالكـا

املــادة ) 17 (

يجب اأن يكون لدى اجلهة احلكومية املبا�سرة روؤية متكاملة فيما يخ�س ملكية ح�س�سها 

واأن  مالكا  بو�سفها  ال�سركة  اإدارة  نطاق  فـي  ت�سرفاتها  تكون  اأن  يجب  كما  ال�سركة،  فـي 

تف�سل بني هذه امللكية وبني دورها التنظيمي والإداري العام.

املــادة ) 18 (

وبطريقة  احلوكمة  ملبادئ  ال�سركة  تطبيق  من  تتاأكد  اأن  املبا�سرة  احلكومية  اجلهة  على 

تعتمد على ال�سفافية واملحا�سبة وامل�سوؤولية والكفاءة مبا فـي ذلك املبادئ املتعلقة برت�سيح 

وانتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة.

املــادة ) 19 (

على اجلهة احلكومية املبا�سرة األ تتدخل فـي الإدارة اليومية لل�سركة، واأن تراعي م�سالح 

احلكومة من خالل  امل�ساركة والت�سويت فـي اجتماعات اجلمعية العامة.

املــادة ) 20 (

يجب اأن تكون عالقة ال�سركة باجلهة احلكومية املبا�سرة وغريها من اجلهات احلكومية 

ذات العالقة وا�سحة وحمددة فـي النظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو اأي وثيقة اأخرى يتفق عليها 

وتعتمد من قبل جمل�س الإدارة.

املــادة ) 21 (

جمال�س  مع  بالتن�سيق  وذلك  لها،  التابعة  لل�سركات  املالية  الهياكل  اإدارة  لل�سركة  يكون 

اإدارتها مبا يعزز راأ�س مالها، وميكنها من احل�سول على التمويل الالزم وفقا لأحكام قانون 

ال�سركات التجارية مع �سرورة الإف�ساح للحكومة عن ذلك. 
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 الف�ســل ال�ســاد�س

ت�سكيـل جملـ�س الإدارة وم�سوؤولياتـه

املــادة ) 22 (

وم�ستوفني  واملهارة،  واخلربة  بالكفاءة  يتمتعون  اأع�ساء  من  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  ي�سكل 

مراعاة  ويجب  م�ستقلون،  اأع�ساء  بينهم  من  يكون  اأن  على  املقررة،  الع�سوية  ل�سروط 

الو�سوح وال�سفافية عند اختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة. 

املــادة ) 23 (

واملعايري  ال�سروط  بح�سب  العامة  اجلمعية  قبل  من  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ينتخب 

والإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذه املبادئ.

املــادة ) 24 (

تتخذ ال�سركة وم�ست�سارها القانوين الإجراءات الالزمة ل�سمان �سفافية عملية الرت�سيح 

لع�سوية جمال�س اإدارة ال�سركات التابعة لها.

املــادة ) 25 (

تلتزم ال�سركة عند ت�سكيل جمل�س الإدارة بالآتي:

اأ - اأن يكون جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة من غري اأع�ساء الإدارة التنفيذية.

اأدنى  وبحد  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  ثلث  عن  امل�ستـقـلني  الأع�ساء  ن�سبة  تقل  األ   - ب 

ع�سوان اثنان.

اأو الوكالء  اأع�ساء جمل�س الإدارة ممن هم فـي مرتبة الوزراء  األ يكون من بني  ج - 

ومن فـي حكمهم.

املــادة ) 26 (

يراعى عند ت�سكيل جمل�س الإدارة الأخذ فـي العتبار مرئيات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

جمل�س  اأع�ساء  لدى  املطلوبة  والقدرات  املهارات  توافر  ل�سمان  وجدت(،  )اإن  بال�سركة 

الإدارة وعلى الأخ�س ما ياأتي: 

-21-



اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

اأ - الروؤية ال�سرتاتيجية والقدرة على التوجيه وت�سجيع الإبداع فـي ال�سركة.

ب - اخلربة الالزمة فـي املحا�سبة املالية ومتويل ال�سركات.

ج - فهم اجتاهات الإدارة والقدرة على التعامل مع الأزمات ق�سرية الأجل والأزمات 

املمتدة.

د - اخلربة املنا�سبة واملتعلقة مبجال اأن�سطة ال�سركة.

هـ - اخلربة التجارية فـي الأ�سواق العاملية اإذا كانت ال�سركة لديها تعامالت مع هذه 

الأ�سواق.

املــادة ) 27 (

يجب فيمن يرت�سح لع�سوية جمل�س الإدارة اأن تتوافر فيه ال�سروط الآتية:

اأ - املوؤهــــالت واخلبــــرات التــــي تتنا�ســب مـــع طبيعــــة اأن�سطـــة ال�سركـــة والغــــر�س مـــن 

تاأ�سي�سها. 

بحزم  الآخرين  مع  والتعامل  ال�سركة،  اإدارة  فـي  بفاعلية  امل�ساهمة  على  القدرة   - ب 

وم�سوؤولية.

اأو احلكم عليه بعقوبة  اإع�ساره  اأو  اإفال�سه  األ يكون قد �سبق احلكم عليه باإ�سهار  ج - 

جناية اأو جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

الرئي�سي فـي  اإدارة �سركات مركز عملها  األ يكون رئي�سا لأكرث من )2( جمل�سي  د - 

ال�سلطنة اأو ع�سوا فـي اأكرث من )4( اأربعة جمال�س اإدارة. 

هـ - األ تتعار�س م�سالح عمله اليومي مع ع�سويته فـي جمل�س اإدارة ال�سركة.

املــادة ) 28 (

املدرج �سمن جدول  العامة  اجتماع اجلمعية  اإجراءات عقد  فـي  البدء  قبل  ال�سركة  تقوم 

اأعمالها انتخاب جمل�س لالإدارة بالآتي:

اأ - توجيه اإعالن للجمهور، قبل )14( اأربعة ع�سر يوما على الأقل من موعد انعقاد 

الإدارة كع�سو  العامة، لدعوة من يرغب فـي الرت�سح لع�سوية جمل�س  اجلمعية 

م�ستقل، وبيان معايري الع�سوية وال�ستقاللية املن�سو�س عليها فـي هذه املبادئ.
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لع�سوية  م�ستقلني  غري  مر�سحني  لت�سمية  املبا�سرة  احلكومية  اجلهة  خماطبة   - ب 

جمل�س الإدارة.

اأو  ج - تكليف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت )اإن وجدت(، باقرتاح مر�سحني م�ستقلني 

غري م�ستقلني لع�سوية جمل�س الإدارة.

اإىل امل�ست�سار القانوين لل�سركة  ويتـــم ت�سليم قائمة املرت�سحيــن لع�سوية جملــ�س الإدارة 

قبل )7( �سبعة اأيام على الأقل من موعد انعقاد اجلمعية العامة.

املــادة ) 29 (

يتوىل امل�ست�سار القانوين لل�سركة التاأكد من ا�ستيفاء املرت�سحني لع�سوية جمل�س الإدارة 

 )3( خالل  بذلك  ال�سركة  وموافاة  املبادئ،  هذه  فـي  عليها  املن�سو�س  واملعايري  لل�سروط 

ثالثة اأيام من تاريخ ا�ستالمه قائمة املرت�سحني.

املــادة ) 30 (

الراأي مبا ميكنه من اتخاذ القرارات  اأن يكون م�ستقال فـي  امل�ستقل  ي�سرتط فـي الع�سو 

التي تخدم اأغرا�س ال�سركة، واأل تكون له م�سلحة مع ال�سركة اأو اأي من ال�سركات ال�سقيقة 

اأو ال�سركات التابعة لها.

املــادة ) 31 (

تنتفـي �سفة ال�ستقاللية عن الع�سو عند حتقق اأي من احلالت  الآتية:

املجال�س  من  اأي  فـي  معينا  اأو  منتخبا  ع�سوا  اأو  حكومية  وظيفة  ي�سغل  كان  اإذا   - اأ 

التمثيلية اأو كان يعمل فـي اأي من ال�سركات التي متتلك احلكومة فيها ح�س�سا.

ب - اإذا انق�سى على ترك خدمته فـي اأي من اجلهات امل�سار اإليها فـي البند )اأ( مدة تقل 

عن )12( اثني ع�سر �سهرا.

ج - اإذا كان مالكا ملا ن�سبته )10%( ع�سرة فـي املائة اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي من 

ال�سركات التابعة لها اأو ال�سركات ال�سقيقة.

د - اإذا كان ممثال ل�سخ�س اعتباري ميلك ما ن�سبته )10%( ع�سرة فـي املائة اأو اأكرث من 

اأ�سهم ال�سركة اأو اأي من ال�سركات التابعة لها اأو ال�سركات ال�سقيقة.

هـ - اإذا كانت تربطه �سلة قرابة من الدرجة الأوىل مع اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة 

فـي ال�سركة اأو اأي من ال�سركات التابعة لها اأو ال�سركات ال�سقيقة.
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و - اإذا كانت تربطه �سلة قرابة من الدرجة الأوىل مع اأي من موظفـي الإدارة الرئي�سني 

فـي ال�سركة اأو اأي من ال�سركات التابعة لها اأو ال�سركات ال�سقيقة.

ز - اإذا كان ع�سو جمل�س اإدارة فـي اأي من ال�سركات التابعة اأو اأي من ال�سركات ال�سقيقة 

لل�سركة املر�سح لع�سوية جمل�س اإدارتها.

ح - اإذا كان يعمل خالل العامني ال�سابقني لرت�سحه لدى اأي من الأطراف املتعاقدة مع 

ال�سركة )مبا فـي ذلك مراقبو احل�سابات اخلارجيون، وكبار املوردين، واجلمعيات 

الأهلية التي تلقت دعما يزيد على )25%( خم�س وع�سرين فـي املائة من امليزانية 

ال�سنوية لهذه اجلمعيات(.

ط - اإذا كان يعمل خالل العامني ال�سابقني لرت�سحه لدى اأي من ال�سركات التابعة لها 

اأو ال�سركات ال�سقيقة.

ي - اإذا كان مالكا ملا ن�سبته )10%( ع�سرة فـي املائة من اأ�سهم اأي من الأطراف امل�سار 

اإليها فـي هذه املادة خالل العامني ال�سابقني لرت�سحه.

املــادة ) 32 (

يجب على الع�سو امل�ستقل اإبالغ ال�سركة فور فقدانه �سفة ال�ستقاللية، ويعترب اأي قرار 

يكن  مل  ما  ملغى،  ال�ستقاللية  ل�سفة  فاقد  وهو  عليه  الت�سويت  اأو  اتخاذه  فـي  �سارك 

احت�ساب �سوته غري موؤثر فـي اتخاذ القرار، وعلى جمل�س الإدارة �سمان ا�ستمرار التزام 

ال�سركة بن�سبة الأع�ساء امل�ستقلني فـي ع�سوية املجل�س، كما يجب على الع�سو امل�ستقل فـي 

نهاية كل �سنة مالية موافاة ال�سركة باأي تطورات توؤثر على ا�ستقالليته.

املــادة ) 33 (

على جمل�س الإدارة فـي �سبيل �سمان جودة اأداء اأع�سائه القيام بالآتي:

املهني  ال�سلوك  مبعايري  والتزامهم  عملهم  ملهام  الأع�ساء  اأداء  ملتابعة  اآلية  و�سع   - اأ 

والن�سباط فـي ح�سور اجتماعات املجل�س وو�سع الإجراءات الواجبة التباع 

مل�ساءلتهم عند تق�سريهم.

بذلك  يكلف  اأن  وله  الإدارة،  لع�سوية جمل�س  توافرها  املطلوب  املهارات  - حتديد  ب 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت )اإن وجدت(، ورفع التو�سيات اإىل اجلمعية العامة. 
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املــادة ) 34 (

واملوؤهالت  ذوي اخلربات  ال�سركة من  ل�سر  اأمينا  دورة  كل  بدء  الإدارة عند  يعني جمل�س 

فـي جمال القانون اأو املحا�سبة اأو التدقيق اأو اإدارة الأعمال اأو اأمانة �سر ال�سركات، على اأن 

تتوافر لديه خربة عملية فـي جمال الإدارة ملدة منا�سبة ترتاوح ما بني )3-5( ثالث اإىل 

خم�س �سنوات على الأقل. 

املــادة ) 35 (

يخت�س اأمني �سر ال�سركة بالآتي:

اأ - متابعة التزام ال�سركة باأحكام هذه املبادئ، والنظم والقوانني النافذة بال�سلطنة، 

وال�سوابط التي ت�سدرها اجلهات الرقابية والتنظيمية املخت�سة.

ب - معاونة رئي�س جمل�س الإدارة فـي �سبط اأعمال جمل�س الإدارة وتنظيم اجتماعاته 

وتوثيق مداولته وقراراته.

ج - الحتفاظ بالوثائق الر�سمية لل�سركة، وتقاريرها وبياناتها، والن�سخ الأ�سلية من 

حما�سر اجتماعات جمل�س الإدارة املوقعة، واأي وثائق اأخرى يطلب جمل�س الإدارة 

اإيداعها لدى اأمانة �سر ال�سركة.

املــادة ) 36 (

يراعى بالن�سبة لجتماعات جمل�س اإدارة ال�سركة الآتي:

اأ - اأن يعقد )4( اأربعة اجتماعات على الأقل فـي ال�سنة.

ب - األ تتجاوز املدة بني اأي اجتماعني )120( مائة وع�سرين يوما، كحد اأق�سى. 

موعد  قبل  املجل�س  اأع�ساء  جميع  اإىل  الدوري  الجتماع  اأعمال  جدول  اإر�سال   - ج 

الجتماع مبدة ل تقل عن )7( �سبعة اأيام عمل.

قبل  الأع�ساء  جميع  اإىل  والطارئة  امل�ستعجلة  الجتماعات  اأعمال  جدول  اإر�سال   - د 

جمل�س  رئي�س  يقرر  مل  ما  عمل،  اأيام  ثالثة   )3( بـ  الأقل  على  الجتماع  موعد 

الإدارة عقد الجتماع خالل )24( اأربع وع�سرين �ساعة.
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املــادة ) 37 (

يجوز ملجل�س الإدارة اأن يعقد اجتماعاته عن طريق و�سائل الت�سال احلديثة، اأو اأن يوافق 

على م�ساركة اأي من الأع�ساء فـي مداولت الجتماع عن طريق هذه الو�سائل، وعلى جمل�س 

الإدارة و�سع �سوابط ا�ستخدام و�سائل الت�سال احلديثة فـي عقد الجتماعات وم�ساركة 

اأع�ساء  و�سماع جميع  روؤية  على  ال�سر  اأمني  قدرة  �سريطة �سمان  الأع�ساء عن طريقها، 

جمل�س الإدارة.

املــادة ) 38 (

فيما عدا اعتماد البيانات املالية املدققة، يجوز ملجل�س الإدارة اأن يعتمد قراراته بالتمرير، 

القرارات  هذه  مترير  مبا�سرة  يلي  الذي  الجتماع  اأعمال  جدول  فـي  اإدراجها  �سريطة 

للم�سادقة عليها، وعلى جمل�س الإدارة و�سع �سروط و�سوابط مترير قراراته، وذلك دون 

الإخالل ب�سرطي الأغلبية وتفادي ت�سارب امل�سالح.

 الف�سـل ال�سابـع

 اخت�سا�سـات جملـ�س الإدارة و�سالحياتـه

املــادة ) 39 (

يتوىل جمل�س الإدارة ب�سفة خا�سة الآتي:

اإطار  فـي  للتنفيذ  قابلة  اأداء  لل�سركة، وو�سع موؤ�سرات  امل�ستقبلية  الروؤية  اأ - حتديد 

زمني معقول وحتديثها دوريا.

ب - و�سع الأطر واملوجهات ال�سرتاتيجية حلماية م�سالح احلكومة وحقوق امل�ساهمني 

الآخرين وتنمية ال�سركة وا�ستدامتها وزيادة اأرباحها.

ج - اعتماد ال�سيا�سات التجارية واملالية املرتبطة باأداء اأعمال ال�سركة وحتقيق اأغرا�سها، 

ومراجعتها دوريا.

من  وحتديثها  ومراجعتها  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  لتنفيذ  الالزمة  اخلطط  و�سع   - د 

فرتة لأخرى.

هـ - اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية املتعلقة بت�سريف اأعمال ال�سركة.
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ومتابعة  ال�سركة  حوكمة  وتقرير  الدورية  البيانات  عن  الإف�ساح  �سيا�سة  اعتماد   - و 

تطبيقها.

ز - حتديــد اخت�سا�ســـات و�سالحــيات الإدارة التنفيذيـــة، واعتمــاد �سيا�ســة تفويــ�س 

وتنفيذ الأعمال املنوطة بها.

اأهداف  اأداء الإدارة التنفيذية، والتاأكد من ح�سن �سري العمل مبا يحقق  ح - مراقبة 

ال�سركة ول يتعار�س مع القوانني والأنظمة املعمول بها.

ط - مراجعــة �سفقـــات وتعامــالت الأطــراف ذات العالقة واعتمادها.

ي - التاأكـــد من فعاليــــة النظــم وال�سيا�ســات املعمــول بها فـي ال�سركة مبا ميكنها من 

حتقيق اأهدافها.

ك - تعيني الرئي�س التنفيذي )ومن فـي حكمه(، وكل تنفيذي يتبعه، ورئي�س وحدة 

التدقيق الداخلي، اأو �سابط اللتزام )اإن وجد(، وحتديد حقوقهم واخت�سا�ساتهم.

ل - قيا�س اأداء اللجان املتخ�س�سة و�ساغلي املنا�سب التنفيذية امل�سار اإليها فـي البند )ك( 

ب�سكل �سنوي على الأقل.

 م - اعتماد البيانات املالية الربعية وال�سنوية املتعلقة باأن�سطة ال�سركة.

 ن - اعتماد �سيا�سة الإبالغ عن التجاوزات.

�س - اعتمــاد ال�سيا�ســات املتعلقـــة ب�سريــة معلومــات ال�سركة وعدم اإف�سائها، وذلك عند 

العمل مع �سركات مناف�سة. 

املــادة ) 40 (

يجب على جمل�س الإدارة التاأكد من قيام الإدارة التنفيذية بو�سع �سوابط داخلية ونظام 

حمكم لإدارة املخاطر للحفاظ على م�سالح احلكومة وبقية امل�ساهمني الآخرين واأ�سول 

ال�سركة.

كمــا يجب عليــه التحقق من فاعليــة اأنظمـــة الرقابــة الداخلية فـي جميع اأق�سام ال�سركـــة 

وكفايتها،  واملخاطر  الأزمات  واإدارة  بها  املرتبطة  والعمليات  املالية  الإدارة  ذلك  فـي  مبا 

وت�سمني ذلك فـي التقرير ال�سنوي للحوكمة.
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املــادة ) 41 (

يقوم رئي�س جمل�س الإدارة خالل مدة ل تتجاوز )90( ت�سعني يوم عمل من ت�سكيل جمل�س 

الإدارة، بو�سع نظام لتعريف اأع�ساء جمل�س الإدارة اجلدد بعمل ال�سركة ل �سيما اجلوانب 

ال�سركة فـي جمالت احلوكمة،  الأمر على نفقة  اإذا ما لزم  املالية والقانونية، وتدريبهم 

و�سبط التحايل، واملهارات الواجب توافرها فـي اأع�ساء جمل�س الإدارة.

املــادة ) 42 (

يتوىل جمل�س الإدارة اعتماد ال�سيا�سات املتعلقة بتفوي�س ال�سلطات اإىل الإدارة التنفيذية 

املتعلقة  الوظائف  خمتلف  التفوي�سات  هذه  ت�سمل  اأن  ويجب  دوري،  ب�سكل  وحتديثها 

لت�سغيل  ال�سرورية  الوظائف  من  وغريها  املوظفني  و�سوؤون  والإدارية،  املالية  بال�سوؤون 

ال�سركة واإدارتها بكفاءة.

املــادة ) 43 (

ل يجوز لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة الإدلء باأي ت�سريحات اأو بيانات اأو معلومات دون 

اإذن كتابي م�سبق من جمل�س الإدارة اأو رئي�سه، وعلى جمل�س الإدارة حتديد متحدث ر�سمي 

واحد اأو اأكرث با�سم ال�سركة.

املــادة ) 44 (

يجوز ملجل�س الإدارة ت�سكيل جلان متخ�س�سة من بني اأع�سائه تعينه على اأداء مهامه، على 

ويجوز  واملكافاآت،  الرت�سيحات  وجلنة  املخاطر،  واإدارة  التدقيق  جلنة  بينها  من  يكون  اأن 

راأى  اإن  للتدقيق،  واأخرى  املخاطر  لإدارة  اإحداهما  م�ستقلتني  جلنتني  ت�سكيل  للمجل�س 

�سرورة لذلك.

اأحكام  واأي  اأع�سائها، ونظام ومدة عملها،  اأ�سماء  اللجنة  ت�سكيل  يت�سمن قرار  اأن  ويجب 

اأخرى ذات �سلة.

املــادة ) 45 (

يحظر اجلمع بني رئا�سة اأي من اللجان التي ي�سكلها جمل�س الإدارة، كما ل يجوز اجلمع 

بني رئا�سة جلنة التدقيق واإدارة املخاطر ورئا�سة جمل�س الإدارة، ما مل تف�سل جلنة اإدارة 

املخاطر عن جلنة التدقيق.
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املــادة ) 46 (

يجب عند ت�سكيل جلنة التدقيق واإدارة املخاطر، مراعاة الآتي:

اأ - األ يقل عدد اأع�ساء اللجنة عن )3( ثالثة اأع�ساء، واأن يكون اأغلبهم من الأع�ساء 

امل�ستقلني.

ب - اأن تتوافر خربة مالية وحما�سبية لدى واحد )على الأقل( من اأع�ساء اللجنة.

ج - اأن يكون رئي�س اللجنة من بني الأع�ساء امل�ستقلني. 

املــادة ) 47 (

تتوىل جلنة التدقيق واإدارة املخاطر معاونة جمل�س الإدارة فـي الآتي:

اأ - التحقق من مدى قدرة الإدارة التنفيذية فـي تنفيذ ال�سوابط واملوجهات الت�سغيلية 

التي حددها لها جمل�س الإدارة.

ب - قيا�س ومتابعة مدى مالءمة اأنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.

ج - اإيجاد �سيا�سات حتافظ على اأ�سول ال�سركة وموجوداتها الب�سرية واملادية والفكرية.

املــادة ) 48 (

تعقد جلنة التدقيق واإدارة املخاطر اجتماعاتها بح�سور اأغلبية اأع�سائها امل�ستقلني، وتختار 

امل�ستقلني، ويجوز  الأع�ساء  يكون من  اأن  اللجنة على  رئي�س  لها  اجتماع  اأول  فـي  اللجنة 

ملجل�س الإدارة ت�سمية رئي�س اللجنة فـي قرار ت�سكيلها.

املــادة ) 49 (

متار�س جلنة التدقيق واإدارة املخاطر ب�سفة خا�سة الخت�سا�سات الآتية:

اأ -  الإ�سراف على اأعمال التدقيق الداخلي فـي ال�سركة، ودرا�سة نظام الرقابة الداخلية، 

ومراجعته، وتقدمي تقرير مكتوب اإىل جمل�س الإدارة عن تو�سياتها ب�ساأنه ب�سكل 

�سنوي، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للمالحظات الواردة فيه.

ب - التاأكد من مدى مالءمة اأنظمة الرقابة الداخلية بال�سركة وكفايتها، �سواء من 

خالل  العتماد على التقارير الدورية للمدققني الداخليني، ومراقبي احل�سابات 

اخلارجيني، اأو ال�ستعانة بجهات ا�ست�سارية متخ�س�سة فـي هذا املجال.

ج -  التو�سية بتعيني مراقبي احل�سابات اخلارجيني واإنهاء عقودهم وحتديد اأتعابهم، 

ويراعى عند التو�سية بالتعيني التاأكد من ا�ستقالليتهم.
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د - مراجعة خطة عمل مكاتب مراقبي احل�سابات ونتائج عملية التدقيق، والتاأكد من 

منح مراقب احل�سابات حق الطالع الكامل على جميع امل�ستندات الالزمة لتنفيذ 

مهامه.

هـ - التاأكد من وجود اإجراءات كافية ملنع اأو اكت�ساف اأي حالة احتيال اأو تزوير مايل 

و�سمان اللتزام باملبادئ املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية التي تظهر 

املركز املايل احلقيقي لل�سركة.

ملجل�س  والتو�سية  الراأي  واإبداء  ال�سركة  فـي  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  درا�سة   - و 

الإدارة فـي �ساأنها.

ز - مراجعة القوائم املالية لل�سركة اإذا مل تتم مراجعتها من املدقق اخلارجي لل�سركة 

م�سودة  على  اخلارجيني  احل�سابات  مراقبي  حتفظات  ومراجعة  اإ�سدارها،  قبل 

املن�سو�س  الإف�ساح  مبتطلبات  اللتزام  من  والتاأكد  وجدت،  اإن  املالية  القوائم 

عليها فـي هذه املبادئ. 

احل�سابات  مراقبي  من  وكل  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  بني  ات�سال  كقناة  العمل   - ح 

اخلارجيني واملدقق الداخلي. 

ذات  الأطراف  ال�سركة مع  بها  تقوم  اأن  املقرتح  والتعامالت  ال�سفقات  - مراجعة  ط 

العالقة، وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها اإىل جمل�س الإدارة.

ي - و�سع خطة لإدارة املخاطر واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة، ومتابعة تنفيذها، 

ال�سركة، ومدى  التي قد تتعر�س لها  الرئي�سة  املخاطر  اأن تت�سمن اخلطة  على 

ومتابعتها،  وقيا�سها  املخاطر،  هذه  على  التعرف  واآليات  ح�سولها،  احتمالية 

والك�سف الدوري عن املخاطر )خا�سة اجلديد منها( والإبالغ عنها، و�سبل التقليل 

من اآثار املخاطر، اإن مل يكن تفاديها ممكنا.

ك - مراجعة �سيا�سات ال�سركة املتعلقة باإدارة املخاطر ب�سكل دوري، اأخذا بعني العتبار 

اأعمال ال�سركة، ومتغريات ال�سوق، والتوجهات ال�ستثمارية والتو�سعية لل�سركة.

ل - تقدمي تقارير حتليلية دورية اأو ح�سب توجيه جمل�س الإدارة عن و�سع املخاطر 

واإدارتها فـي ال�سركة.

التدقيق  املالية والعينية لرئي�س واأع�ساء وحدة  م - اقرتاح الأجور واملكافاآت واملزايا 

الداخلي.
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املــادة ) 50 (

وحدة  ورئي�س  لل�سركة  املايل  املدير  من  تطلب  اأن  املخاطر  واإدارة  التدقيق  للجنة  يجوز 

التدقيق الداخلي ح�سور اجتماعاتها للح�سول على مزيد من الإي�ساحات، ويجوز للجنة 

ال�ستعانة باأي �سخ�س من ذوي اخلربة والكفاءة اإذا ما دعت احلاجة لذلك.

املــادة ) 51 (

على جلنة التدقيق واإدارة املخاطر اأن ت�ستمع اإىل اآراء مراقبي احل�سابات اخلارجيني قبل 

رفع تقرير احل�سابات اإىل جمل�س الإدارة لتخاذ قراره ب�ساأنه.

كما يجب عليها اأن جتتمع مبراقبي احل�سابات اخلارجيني واملدققني الداخليني - كال على 

حدة - بدون ح�سور الإدارة التنفيذية لل�سركة مرة واحدة على الأقل كل عام، لال�ستماع 

اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم والت�ساور حيال رفع م�ستوى حوكمة ال�سركة والتزامها.

املــادة ) 52 (

يجب عند ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت مراعاة األ يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة 

اأع�ساء، وللجنة اأن تختار رئي�سا لها فـي اأول اجتماع تعقده، ويجوز للمجل�س ت�سمية رئي�س 

اللجنة فـي قرار ت�سكيلها، ويجب األ تقل اجتماعات اللجنة عن )2( اجتماعني فـي ال�سنة.

املــادة ) 53 (

متار�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ب�سفة خا�سة الخت�سا�سات الآتية:

اأ - تقدمي امل�سورة للجمعية العامة حيال تر�سيح اأع�ساء اأكفاء ملجل�س الإدارة يتمتعون 

باملهارات واخلربات املطلوبة.

ب - م�ساعدة جمل�س الإدارة فـي اختيار الكفاءات املنا�سبة وال�سرورية ملوظفـي الإدارة 

الرئي�سني. 

ج - تقدمي خطة التعاقب اخلا�سة مبجل�س الإدارة اأو على الأقل رئي�س جمل�س الإدارة، 

الرئي�سني لالعتماد من قبل جمل�س  الإدارة  التعاقب اخلا�سة مبوظفـي  وخطة 

الإدارة.
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د - اإعداد و�سف وظيفـي لدور ع�سو جمل�س الإدارة وم�سوؤولياته، مبا فـي ذلك رئي�س 

جمل�س الإدارة، مبا ي�سهل القيام مبهامهم واأدوارهم، وقيا�س اأدائهم.

هـ - تر�سيــح اأ�سخــا�س موؤهلــني لع�سويــة جملــ�س الإدارة عند �سغــور مركــز اأحدهــم، 

وتر�سيح اأ�سخا�س موؤهلني لتويل املنا�سب التنفيذية بال�سركة.

و - اإعداد ال�سيا�سة املتعلقة مبنح املكافاآت والبدلت واحلوافز ملوظفـي الإدارة الرئي�سني 

ومراجعتها ب�سكل دوري، مبراعاة اأو�ساع ال�سوق واأداء ال�سركة.

املــادة ) 54 (

يجب على جلنة الرت�سيحات واملكافاآت احل�سول على موافقة جمل�س الإدارة عند ال�ستعانة 

اأداء مهامها، مع مراعاة جتنب  �سبيل  فـي  ا�ست�سارات  اأي  للح�سول على  اأخرى  باأي جهة 

ت�سارب امل�سالح.

 الف�سل الثامن

م�ساءلة اأع�ساء جمل�س الإدارة

املــادة ) 55 (

ع�سويتهم  اأثناء  فـي  وقراراتهم  ت�سرفاتهم  عن  م�ساءلني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  يكون 

الت�سامنية  اأو  الفردية  ب�سفتهم  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  وعلى جميع  الإدارة،  فـي جمل�س 

التعامل مع ما يعر�س عليهم مبو�سوعية،  فـي  ال�سخ�س احلري�س  اأن يت�سرفوا ت�سرف 

وعقالنية، وتوقعية.

املــادة ) 56 (

يجب اأن تتنا�سب م�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س الإدارة مع املكافاآت املقررة لهم �سريطة األ تتجاوز 

�سركات  ب�ساأن  املطبقة  واملبادئ  الأحكام،  هذه  فـي  عليها  املن�سو�س  احلدود  املكافاآت  تلك 

امل�ساهمة العامة.

املــادة ) 57 (

اأداء فـي كل دورة على الأقل، وحتدد الهيئة معايري قيا�س  يخ�سع جمل�س الإدارة لقيا�س 

اأداء جمل�س الإدارة وحما�سبة اأع�سائه.

-32-



اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

 الف�سـل التا�سـع

ميثـاق ال�سلـوك املهنـي لأع�سـاء جملـ�س الإدارة

املــادة ) 58 (

العمل،  واأخالقيات  املهني  ال�سلوك  مببادئ  اللتزام  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  على  يجب 

واملتمثلة فـي الآتي: 

وامل�ستجدات  بالتطورات  والإملام  واجباتهم  لأداء  الكافية  املعرفة  وامتالك  املهنية   - اأ 

املتعلقة باأن�سطة ال�سركة، وا�ستيعاب املهام التي تقوم بها ال�سركة واإدراك جوانبها 

املبا�سرة وغري املبا�سرة.

ب - احليطة واحلذر وبذل العناية الالزمة فـي اأداء مهامهم وحت�سني اإدارة ال�سركة، 

وامل�ساركة فـي جميع اجتماعات جمل�س الإدارة ما مل يكن هناك مانع.

ج - النزاهة وال�ستقامة وال�ستقاللية فـي اتخاذ القرارات ، وممار�سة الإجراءات التي 

يراها معقولة مبا يكفل اقتناعه ب�سالمة قرارات جمل�س الإدارة، على اأن يعمل  من 

اأجل م�سلحة ال�سركة وامل�ساهمني ب�سكل عام، ولي�س م�سلحة اجلهة التي ر�سحته 

فقط اأو تلك التي يعمل بها.

بال�سركة،  املرتبطة  الأعمال  بال�سفافية فـي كل  امل�سالح، والتحلي  د - جتنب ت�سارب 

وذلك على النحو الآتي:

1 - الإف�ساح ملجل�س الإدارة عن اأي م�سالح �سخ�سية تتعلق بالتعاقدات التي تقوم 

بها ال�سركة، �سواء كانت ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

2 - الحتفاظ ب�سرية كل املعلومات التي يح�سل عليها ب�سفته ع�سوا فـي جمل�س 

الإدارة، وعدم ا�ستخدامها ب�سورة غري �سليمة ومبا يخدم م�ساحله ال�سخ�سية. 

3 - عدم ال�ستفادة ب�سورة غري مالئمة من ع�سويته فـي جمل�س الإدارة لتحقيق 

مكا�سب مبا�سرة اأو غري مبا�سرة اأو مزايا �سخ�سية له اأو لأي �سخ�س ذي عالقة 

اأو اأحد اأقاربه من الدرجة الأوىل. 

4 - المتــناع عن امل�ساركــة فـي النــقا�س والت�سويــت على املو�ســـوع حمــل الت�سارب 

ما مل تكن اخلربة املتوفرة فـي الع�سو �سرورية لإ�سدار القرار من قبل جمل�س 

الإدارة. 

5 - ال�ستقالة من ع�سوية جمل�س الإدارة فـي حال ا�ستمرار الت�سارب اجلوهري 

بني امل�سالح ال�سخ�سية للع�سو وم�سالح ال�سركة.
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جمل�س  ع�سو  على  ويجب  ال�سركة،  تطبقها  التي  والقوانني  بالأنظمة  اللتزام   - هـ 

الإدارة، فـي حالة ال�سرورة اأو للتثبت من اأمر ما، احل�سول على ا�ست�سارة قانونية، 

اأو مالية اأو اأي ا�ست�سارة مهنية اأخرى عن �سوؤون ال�سركة اأو فيما يتعلق بواجباته، 

جتنب  ال�ست�سارة  على  احل�سول  عند  يراعى  اأن  على  ال�سركة،  نفقة  على  وذلك 

ت�سارب امل�سالح اأو ال�سك فـي مو�سوعيتها.

و - الو�سول اإىل املعلومات الكاملة والكافية عن اأعمال ال�سركة ب�سكل دوري وتوظيفها 

املعلومات لأع�ساء املجل�س  اإتاحة تلك  ال�سركة، ويجب  اأهداف  مبا يخدم حتقيق 

قبل وقت كاف للبت فـي امل�سائل املطروحة من قبلهم، واإل كان لهم المتناع عن 

اإىل  تاأجيله  يتم  واأ�سبابه فـي حم�سر الجتماع، ما مل  الت�سويت، وقيد المتناع 

حني توافر املعلومات املطلوبة.

املــادة ) 59 (

و�سمان  ون�سرها  العمل  واأخالقيات  املهني  ال�سلوك  ميثاق  اعتماد  الإدارة  جمل�س  يتوىل 

ومتابعة  عليها  ال�سركة  فـي  العاملني  وجميع  التنفيذية  والإدارة  املجل�س  اأع�ساء  اإطالع 

التزامهم بتطبيقها.

 الف�سل العا�سر

الإدارة التنفيذية

املــادة ) 60 (

تقوم الإدارة التنفيذية بالتن�سيق مع جمل�س الإدارة بو�سع لوائح واأنظمة داخلية لت�سريف 

اأعمال ال�سركة، والتفاق على معايري وموؤ�سرات اأداء ال�سركة، مبا فيها معايري قيا�س اأداء 

الإدارة التنفيذية.

املــادة ) 61 (

تتوىل الإدارة التنفيذية ب�سفة خا�سة الآتي:

وال�سيا�سات  للوائح  وفقا  واإخال�س  كفاية  بكل  لل�سركة  اليومية  الأعمال  ت�سيري   - اأ 

والإجراءات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. 

فـي  املعتمدة  الداخلية  اللوائح  بح�سب  وذلك  ال�سركة  موظفـي  من  اأي  تعيني   - ب 

ال�سركة.
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ج - تنفيذ اأغرا�س ال�سركة املن�سو�س عليها فـي النظام الأ�سا�سي.

د - اإطالع جمل�س الإدارة باملخاطر وال�سعوبات التي تواجه ال�سركة ح�سب ال�سيا�سات 

والإجراءات املعتمدة. 

وتنمية  الآخرين  امل�ساهمني  وحقوق  املبا�سرة  احلكومية  اجلهة  م�سالح  حماية   - هـ 

ال�سركة وزيادة اأرباحها.

املــادة ) 62 (

متار�س الإدارة التنفيذية م�سوؤولياتها و�سالحياتها وفق هيكل تنظيمي معتمد من جمل�س 

الإدارة، وتكون الإدارة التنفيذية م�سوؤولة اأمام جمل�س الإدارة عن جميع ت�سرفاتها.

املــادة ) 63 (

يجب اأن يكون هيكل الأجور واحلوافز لل�سركة جاذبا لكفاءات ب�سرية متميزة، واأن ي�سهم 

فـي احلفاظ على الكفاءات املوجودة فـي ال�سركة، على اأن تكون م�ستويات الأجور واحلوافز 

متنا�سبة مع �سوق العمل فـي ال�سلطنة.

املــادة ) 64 (

اإبرام ال�سفقات املالية والتجارية التي يكون لأي منهم  يجب على الإدارة التنفيذية قبل 

اأو لأي من اأقاربهم حتى الدرجة الأوىل م�سالح �سخ�سية، احل�سول على موافقة جمل�س 

الإدارة قبل اإبرام تلك ال�سفقات.

املــادة ) 65 (

عليها  اطلعوا  معلومات  اأو  بيانات  اأي  �سرية  اإف�ساء  التنفيذية  الإدارة  اأع�ساء  على  يحظر 

بحكم عملهم.

 الف�سـل احلـادي ع�سـر

امل�سـاواة فــي التعامـل مـع امل�ساهميـن الآخريـن

املــادة ) 66 (

التمتع  و�سبل  الآخرين  امل�ساهمني  حقوق  على  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  ين�س  اأن  يجب 

بها وحمايتها وعدم التدخل فيها، ومتكينهم من احل�سول على املعلومات التي تي�سر لهم 

ممار�سة حقوقهم، وو�سع اآلية لإبداء مرئياتهم فيما يخ�س اأعمال ال�سركة.
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املــادة ) 67 (

اأو للقطاع اخلا�س مراعاة حقوق  ال�سركة للجمهور  اأ�سهم  يجب فـي حال طرح جزء من 

امل�ساهمني اجلدد، وتعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة مبا يكفل ذلك.

املــادة ) 68 (

فـي  الآخرين  للم�ساهمني  املالية  والتقارير  املعلومات  جميع  تقدمي  ال�سركة  على  يجب 

مواعيدها الدورية وب�سفة منتظمة.

 الف�سـل الثانـي ع�سـر

تنظيم تعامالت الأطراف ذات العالقة والأطراف ذات امل�سلحة

املــادة ) 69 (

يجب على ال�سركة الإف�ساح للجهة احلكومية املبا�سرة اأو اجلهات احلكومية ذات العالقة 

اأن  من  التاأكد  ال�سركة  على  يجب  كما  العالقة،  ذات  الأطراف  مع  التعامالت  جميع  عن 

للتح�سيل  وقابلة  �سليمة  اأ�س�س  على  قائمة  العالقة  ذات  الأطراف  مع  املالية  التعامالت 

قانونا.

املــادة ) 70 (

تتوىل جلنة التدقيق واإدارة املخاطر مراجعة جميع التعامالت العتيادية وغري العتيادية 

مع الأطراف ذات العالقة ورفع التو�سية ب�ساأنها اإىل جمل�س الإدارة.

املــادة ) 71 (

يجب اأن تكون اإف�ساحات التعامالت مع الأطراف ذات العالقة وفقا ملعايري التقارير املالية 

التعامالت مع  بالإف�ساحات عن  املتعلق  الدويل  املحا�سبة  وب�سفة خا�سة معيار  الدولية، 

الأطراف ذات العالقة.

املــادة ) 72 (

ذات  الأطراف  مع  بالتعامل  تتعلق  وحمددة  وا�سحة  �سيا�سات  و�سع  ال�سركة  على  يجب 

امل�سلحة واإ�سراكهم فـي حتديد الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة.
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املــادة ) 73 (

يجب على ال�سركة الإف�ساح عن اأي حقوق اأو منافع متنح لالأطراف ذات العالقة اأو ذات 

امل�سلحة وتوؤثر على �سالمة اتخاذ القرارات فـي ال�سركة.

 الف�سـل الثالـث ع�سـر 

امل�سوؤوليـة الجتماعيـة لل�سركــة

املــادة ) 74 (

بحيث  الجتماعية  امل�سوؤولية  مبتطلبات  املتعلقة  ال�سركة  �سيا�سة  الإدارة  جمل�س  يعتمد 

تت�سق مع اأف�سل املمار�سات العاملية وال�سيا�سات والتوجهات احلكومية، ومبراعاة عدم القيام 

بالأعمال ذاتها التي تقوم بها غريها من ال�سركات فـي اإطار م�سوؤوليتها الجتماعية.

املــادة ) 75 (

يجوز لل�سركة فـي اإطار قيامها مب�سوؤوليتها الجتماعية اأن تن�سئ موؤ�س�سة م�ستقلة بالتعاون 

مع ال�سركات املثيلة اأو ال�سركات ال�سقيقة اأو ال�سركات التابعة.

املــادة ) 76 (

تقوم الإدارة التنفيذية لل�سركة بو�سع ا�سرتاتيجية اأو خطة �سنوية لتنفيذ �سيا�سة ال�سركة 

املتعلقة مبتطلبات امل�سوؤولية الجتماعية، على اأن تت�سمن ال�سرتاتيجية اأو اخلطة كحد 

اأدنى الآتي:

اأ - املوازنة املخ�س�سة. 

ب - و�سائل الدعم وامل�ساركة املتاحة. 

ج - القيم واملبادئ التي ت�سعى ال�سركة اإىل بثها من خالل الأن�سطة التي تقوم بها اأو 

تدعمها. 

د - ال�سرائح املجتمعية اأو املجالت الجتماعية التي ت�ستهدفها ال�سركة.

املــادة ) 77 (

اإطار  فـي  بها  قامت  التي  الأن�سطة  ال�سنوي  تقريرها  فـي  تبني  اأن  ال�سركة  على  يجب 

م�سوؤوليتها الجتماعية وقيمة املبالغ املنفقة عليها وقيا�س اأثرها وا�ستدامتها.
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 111874

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الذاريات املتحدة للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/7/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113884

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة الورود والزهور والنباتات الطبيعية وال�سناعية وتغليف الطرود ولف الهدايا والبيع 

بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الربيع املتحدة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 9 ر.ب : 320 �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123384

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلدمات للتجميل �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 62 ر.ب: 118، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139885

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، حلويات �سكرية، �سوكولتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جناة الهنائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146414

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح املقاعد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سار الراقي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 324 ر.ب: 404، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147076

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع املواد الزراعية والبذور والأ�سمدة واملبيدات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأفق الأزرق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 755 ر.ب: 320، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147659

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التي  التدريب  خدمات  املهني،  التدريب  اإعادة  التدريب،  اإر�ساد  عر�س،  العملي  التدريب 

توفرها اأجهزة متثيلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معهد بوليغلوت عمان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الوطية، ولية مطرح، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 4/ 2021/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147750

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز بيع الأ�سماك وال�سوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآرام للتنمية وال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية مرباط، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147874

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورود وهدايا وحلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن املقام للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147891

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  امل�سنوعة  املعدنية  املنتجات  وتركيب  �سنع  احلدادة  متنوعة،  خ�سبية  منتجات  �سنع 

اأجزاء فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء والت�سييد مثل النوافذ والأبواب وال�سالمل 

واملظالت واأ�سغال معدنية مماثلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدار لالأعمال ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147986

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـني للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148067

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س )الغ�سيل ال�سريع(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزن �سنعة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148090

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل الربي بال�ساحنات وغريها للب�سائع واملعدات، و�سائل النقل البحري و�سائل النقل اجلوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأيادي الف�سية احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148095

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جب�س مواد بناء )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لبيع مواد البناء(، طالءات مواد 

بناء، مواد بناء حرارية غري معدنية، اأ�سمنت، رخام �سماقي احلجر، جب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآ�سيا للم�ساريع العامة وال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148096

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين )البيع باجلملة للمواد الغذائية(، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم 

لغايات البيع بالتجزئة )البيع باجلملة للمواد الغذائية(، ت�سويق )البيع باجلملة للمواد 

الغذائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جابر البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148120

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سلة للم�ساريع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148133

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البدر ال�ساطع احلديثة للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148134

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات ومعدات اإطفاء احلريق والأمن وال�سالمة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التكنولوجيا احلديثة لتوزيع و�سيانة املنتجات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148136

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )طباعة وبيع الكتب والقرطا�سيات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ينابيع ال�سرقية لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148137

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد بناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامر الرا�سدي العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148140

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املن�سوجات والأقم�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالر�سيد و�سركاه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148141

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب الأبواب والنوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الراقي العاملية لالأملنيوم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148142

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأميال الثالثة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148144

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ستوديوهات �سناعة الأفالم ال�سينمائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدى الباطنة لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148146

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س الن�سائية والف�ساتني واملالب�س التقليدية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلنان الراقي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة اجلنوبية، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148147

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات الطبية املتخ�س�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز البت�سامة امل�سرقة لطب الأ�سنان والتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148148

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سرات مزون للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148149

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالعزيز بن عو�س بن �سليمان الزيدي للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148150

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الناعبية لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148151

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القارات اخلم�س لالأعمال املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148152

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة الأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خطوات ملكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148157

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بوتيك عر�س وت�سويق املالب�س والأدوات التجميلية والعطور والكماليات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املا�سة جمان للخدمات وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148162

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سماء لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148164

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املاأكولت بجميع اأنواعها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو طارق لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148168

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمران املعمري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148169

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املدرب ال�سخ�سية، تدريبات اللياقة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عي�سى بن حميد بن حممد ال�سبلي للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148170

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيدليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الري�سي الدولية للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148172

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، خدمات طب الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيدلية ال�سريعة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148173

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد وموؤيد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148174

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة الأقم�سة واملالب�س اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عفار ال�سمالية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148175

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفحم وخ�سب الوقود(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنجاء لبيع منتجات الفحم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148176

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم هرمز للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148177

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، 

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

خدمات مطاعم وا�سوكو، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنف�سج للتموين والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148183

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، التموين بالطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واجهة التقدم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اخلو�س، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148185

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العابايات والأقم�سة واملالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ الرمي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148186

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم ومقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل �سياء م�سقط

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148188

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد عازلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليجي املمتاز لالأجزاء املانعة للت�سرب

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148189

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت العقارات، اإدارة العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأ�سامة بن �سعيد �سامل ال�سنفري للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148190

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التي  املحالت  ت�سمل  ول  احلية،  والدواجن  واجلمال  والأغنام  للموا�سي  بالتجزئة  البيع 

تقوم بعملية الذبح اأو اإعداد اللحوم، البيع باجلملة للما�سية احلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر الدار املميزة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148191

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املحيط ال�سمايل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148198

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالـله بن را�سد بن حممد الربيكي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148202

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة )بيع املواد الغذائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زينلي و�سركائه للتجارة العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148203

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، حلويات �سكرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدائن لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148204

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع زينة واك�س�سوارات املركبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر ال�سامت للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148206

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت �سناعي، غاز  النفط، وقود حمركات،  الوقود، وقود، برتول، غاز  فحم وقود، حطب 

املولدات، زيت حمركات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للهند�سة وخدمات النفط والغاز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148207

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خط الأمل الوطنية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148209

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جرزيز الذهبية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148210

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للر�سامني،  فرا�سي  مكتبية،  لوازم  مرطبة  مواد  ر�سم،  م�سابك  مناذج،  للتطريز  ت�ساميم 

ختم  اآلت  ختم،  �سمع  حتبري،  ختامات  توثيق،  اأختام  اأختام،  طبعات  م�ساعدة،  يوميات 

للمكاتب، دفاتر كتابة اأو ر�سم، مناذج ا�ست�سفاف، ورق ا�ست�سفاف، قما�س ا�ست�سفاف، اأغطية 

واقية لالأ�سابع لوازم مكتبية، حروف طباعة، ورق كربون، ورق لآلت الت�سجيل، حروف 

طباعة من الفولذ، اأقالم حرب فولذية، بكرات لالأ�سرطة الال�سقة لوازم مكتبية، اأختام 

اأو الورق  اإعالنات من الورق  اإعالنات كبرية، لوحات  اآلت كتابة العناوين، ورق،  عناوين، 

املقوى، اآلت ل�سق الطوابع الربيدية، م�سابك ت�ستخدم فـي املكاتب، م�سابك لأقالم احلرب، 

كهربائية  الر�سا�س  اأقالم  بري  اآلت  �سيجار،  اأ�سرطة  مطبوعات،  مطبوعة  �سور  �سور، 

املائي، جم�سمات  اأدوات للر�سم  الر�سامني،  اأو غري كهربائية، م�ساند كتب، م�ساند لأيدي 

اأردوازية للكتابة، اأقالم ر�سا�س  األواح  للمهند�سني املعماريني، ملفات للوثائق قرطا�سية، 

اأردوازية، ورق ف�سي، طني للت�سكيل، قوائم ريا�سيات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طه احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148211

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجنازات الدقم الواعدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148216

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدغي�سي والها�سمي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148217

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم الوجبات، املقاهي التي تقدم امل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمح اخلليج الرائدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظ م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148220

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم  العائلية(،  والتجمعات  امليالد  واأعياد  الأعرا�س  )حفالت  ترفـيه،  حفالت  تنظيم 

واإدارة احلفالت املو�سيقية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نهاد العا�سمية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اخلو�س، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148221

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات، خدمات وكالت املعلومات التجارية، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، 

ا�ستف�سارات عن الأعمال، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات الأعمال املهنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوابة العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148223

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خزانات خ�سبية )منتجات خ�سبية متنوعة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة ال�ستطالع للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148224

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتنظيفه  بالفراء  العناية  النوافذ،  تنظيف  املداخن،  تنظيف  الداخل،  املباين من  تنظيف 

البالط  تنظيف  التنظيف،  اآلت  تاأجري  املركبات،  تنظيف  املالب�س،  تنظيف  واإ�سالحه، 

امل�سلع، التنظيف اجلاف، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين، تنظيف ال�سوارع، خدمات 

التدبري املنزيل، خدمات التنظيف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفاري للم�ساريع املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148225

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات تنظيم الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الآفاق املزدهرة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الغربة، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

-74-



اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148226

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطر،  كهرمان  اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت  تنعيم،  امل�ستعار، حجارة  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 

�سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل، اأقنعة جتميلية، 

م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل، كرميات تبيي�س الب�سرة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�س، 

م�ستح�سرات  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم 

لإزالة  �سابون  عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  والروائح،  للعطور  زيوت  عطور،  تبخري 

الروائح الكريهة، مزيالت الروائح الكريهة للب�سر اأو للحيوانات، م�سكرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساللة الرائدة للتجارة وال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148227

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سهيالت  توفـري  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

خدمات  النزل،  خدمات  الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  خميمات،  اأرا�سي 

اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات �سالة ال�سي�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنفا�س املجد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املوالح اجلنوبية، ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148872

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب الأبواب والنوافذ))ور�سة اأملونيوم وجنارة()�سيانة الأبواب والنوافذ((.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلنوب للتنمية وال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144276

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  بانكيك،  حمالة  فطائر  �ساي،  قهوة،  تقدمي 

م�سروبات  حلم،  فطائر  �سندوي�سات،  فطائر،  باحلليب،  �سوكولتة  م�سروبات  باحلليب، 

م�سروبات  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها 

خدمات  الهوت  �سندوي�سات  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  ال�سندوي�سات،  باجلنب  ال�ساي،  اأ�سا�سها 

املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوردة ال�سمالية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 45 ر.ب: 616، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140722

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم عبدالرحمن وو�سام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115216

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع الغيار ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء ج�سر الطريف �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية امل�سنعة، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 108487

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالهي واألعاب ت�سلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل للعالمات العاملية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 147 ر.ب: 118، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 112008

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هزاع بن حممد بن هيكل البلو�سي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سنا�ش، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/8/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135869

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة لالأحذية املن�سوجات واالأقم�سة باأنواعها العطور وم�ستح�سرات التجميل 

ال�سفر احللي اال�سطناعية  وال�سلـــع اجللديـــة وتوابع  الزينة والبخور احلقائب  و�سابون 

املالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد جمعة علي الو�ساحي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سنا�ش، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144581

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كعك، حلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حدائق الزعفران الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145082

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق هدايا الريال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147422

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثنائي العا�سمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147533

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )�سوبرماركت وبيع املواد الغذائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القليعة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع العطاء، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147997

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقارب ال�ساعات، �ساعات كبرية، بندول �ساعات كبرية و�ساعات، �ساعات يد، اأحزمة ل�ساعات 

اليد، وجوه ال�ساعات املدرجة �سناعة ال�ساعات الكبرية وال�ساعات عموما، اآليات ال�ساعات، 

�ساعات  ال�ساعات،  لل�ساعات، علب الإهداء  �ساعــات، علب  كرونوغرافات موؤقتـــات م�سجلـــة، 

توقيت، حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح، م�سابح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رحلة امل�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روي، والية مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148021

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�ساطة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبراج دبي املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148024

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة لل�سلع ال�سيدالنية والطبية واالأدوات واالأجهزة اجلراحية واأجهزة تقومي 

االأع�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأك�سري املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148097

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الربوز العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148228

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الزوراء الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية نزوى، حمافظة الداخلية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148230

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأثاث 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة التوليب املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148231

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العبيداين الدولية للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148232

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، قهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفقة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148233

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناء اخلليج املتكاملة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148234

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بقالة، حمل جتاري مواد غذائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هناء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148235

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية ومقاوالت البناء والت�سييد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نربا�ش جعالن املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148237

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات كهربائية، �سيارات يدوية، �سيارات ذات حمرك، �سيارات قيادة ذاتية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفجر العاملية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة، والية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148238

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، ت�سحيم املركبات، تلميع املركبات، معاجلة املركبات مبواد م�سادة 

لل�سداأ، تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار ال�سماء الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة، والية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148239

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، عر�ش ال�سلع )بيع املفرو�سات واالأثاث(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: افتخاري الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148241

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ياقات مالب�ش، مالب�ش كتانية، اأحزمة مالب�ش، مالب�ش، قم�سان م�سرولة مالب�ش، مالب�ش 

جاهزة، بنطلونات ق�سرية مالب�ش، جاكيتات مالب�ش، اأحذية، مالب�ش جلدية، اأحذية ذات 

اأربطة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهد احل�سارة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148242

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ذاكرات حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، لوحات مفاتيح الأجهزة  اأجهزة حا�سوب، 

احلا�سوب، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب 

حا�سوب،  اأجزاء  عر�ش  �سا�سات  احلا�سوب،  الأجهزة  مغناطي�سية  اأ�سرطة  وحدات  م�سجلة، 

فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد بن �سعيد ال�سباحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148243

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الداخلي،  الديكور  ت�سميم  االإن�ساء،  وخمططات  ت�ساميم  ر�سم  املعمارية،  اال�ست�سارات 

الهند�سة، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعمار خلدمات الت�سميم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148254

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )البيع بالتجزئة ملعدات الفنادق واملطاعم املطابخ(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كرمة م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148259

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وت�سليح االأجهزة االإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فتاة الظاهره للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148262

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة الهاتف النقال واحلا�سب االآيل وم�ستلزماتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علوم االإلكرتونيات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148264

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل، خدمات الفنادق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سة الهرم الربونزية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148265

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملتقى االأحباب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148266

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنظومة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148270

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعيدي والزيدي املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148272

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ش  )بيع  التجميل(،  اأدوات  )بيع  مكياج  البخور(،  )بيع  بخور  العطور(،  )بيع  عطور 

والعبايات اجلاهزة(، )بيع االأحذية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن �سالح املحروقي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148274

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مقهى كاميليا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي مطرح التجاري، والية مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148278

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توت، فواكه طازجة، ليمون، طازج، لب النارجيل، خ�سراوات طازجة، كو�سا طازجة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة اخلليج لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148279

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سلطان اليعربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148280

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الر�ستاق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148282

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم ثالثي وثنائي االأبعاد للحدائق املنزلية واأحوا�ش ال�سباحة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهالء الواعدة للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148283

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالط لالأر�سيات، غري معدين)�سرياميك الأر�سيات املنازل واملباين(، بالط للجدران، غري 

معدين)�سرياميك جدار للحمامات و املطابخ(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سر االأماين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148285

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براح العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148286

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش، تنظيف املالب�ش، الغ�سيل، التنظيف اجلاف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مندو�ش االأن�سب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148287

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات التخييم ولوازمه وتاأجري عربات التخييم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كارافان للتخييم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148288

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب الت�سدير واال�سترياد،مكتب اإداري، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات 

الكهربائية ومتديداتها، �سحن وتفريغ ال�سلع، خدمات جمع املواد القابلة للتدوير، البيع 

باجلملة للمالب�ش اجلاهزة وملحقاتها، البيع بالتجزئة للمخلفات البال�ستيكية والورقية 

واملعدنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلريية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148289

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح الربجميات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن عبداللـه اأحمد العمري للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148291

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سانة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج البحر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148292

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز مطلع ال�سم�ش للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148293

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق جتاري )هايربماركت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو خمي�ش اخلاطري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148295

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي واملقاهي التي تقدم ال�سراب ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موارد الطريف احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148296

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148297

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق لال�ستثمار العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148299

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج وتعبئة مياه ال�سرب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو يو�سف للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148313

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

اأجهــــزة الطبخ،  تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات الفنادق ال�سغيــرة املوتيـــالت، تاأجـــري 

الطعام، تزيني  و�سوبا، تزيني  اأودون  وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة  خدمات مطاعم 

الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، خدمات �سالة ال�سي�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط االأنامل الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148316

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الليث للم�ساريع املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148317

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأرز، با�ستا، دقيق للطعام، �سكر، حلويات �سكرية، اأقرا�ش �سكرية حلويات، نعناع للحلويات، 

قطع حلوى حلويات، اأ�سابع �سو�ش حلويات، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(، ملح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سواحي املدن للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148318

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )�سالون(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإختيار امللكي للتجميل 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148322

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرمدية العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148323

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة ال�سفوان لتعليم القراآن الكرمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148324

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سراء بنت عبداللـه ال�سباحية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148329

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيط املتميز لالعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148336

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للخدمات اللوج�ستية املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع �سناعية الر�سيل، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148337

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية، 

مطاعم معكرونة اأو دون و�سوبا، خدمات �سالة ال�سي�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو غامن ال�ساعدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148340

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات النزل، خدمات اأماكن اقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، خدمات 

االأغذية،  على  نحت  اخليم،  تاأجري  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم، 

خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، خدمات 

�سالة ال�سي�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سدى التكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148341

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�ش الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سات الناعمة الدولية للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148342

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة الزيوت الطبيعية والعطرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانوراما لالأعمال والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148345

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد بن علي احلامدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148346

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترف الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148347

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للف�سيات والهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عادل بن اأحمد بن حممد بن �سيف الرحبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148348

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع )اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفـية، اأحذية ذات اأربطة، �سراويل حتتية، �سرتات، 

قبعات،  مالب�ش،  االأكمام،   - ق�سرية  قم�سان  قم�سان،  للجوارب،  اأربطة  ق�سرية،  جوارب 

بنطلونات، نعال للبا�ش القدم، اأحذية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما ظفار الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148351

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد غذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سلحة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148353

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عبدالرحمن بن م�سلم بن حم�سن باحلاف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148355

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري منا�سب للبيع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرجل ال�سرقي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148356

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة ميكانيك املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن م�سعود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148357

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش )غ�سيل املالب�ش وكيها بالبخار الغ�سيل اجلاف(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خواطر للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148360

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القار واملواد االإ�سفلتية الأغرا�ش العزل فـي البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اململكة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148361

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرقد للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148363

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت العقارات، والوكاالت التجارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرقد للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148364

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو�سهد الهدابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148365

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�ش وت�سفـيف ال�سعر لالأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نرج�ش لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148366

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مبيدات ح�سرية واأ�سمدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدبلوما�سي للخدمات الزراعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148369

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سخات هواء لوازم للمركبات )اللديرتات لل�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سريك للخدمات عمان املحدودة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148370

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرف للعقارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148371

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف وم�ستلزماتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حميد العمريي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148372

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة التنوير العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148373

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع التذكار والتحف بيع الهدايا والتحف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الختيار الأول للتجارة والرتويج التجاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148374

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمانة للت�سويق الإلكرتوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148375

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سحيم املركبات )تبديل زيوت املركبات، حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البا�سق الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148376

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سة الهند�سية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148377

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البكري املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148378

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظفار احلديثة للخدمات اللوج�ستية وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148382

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة املمتازة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1605 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148385

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيـــع حبــــال، بيـــع مظـــالت مــن الن�سيج، بيع اأكيا�ش اأغلفـــة واأجربــة، من الن�سيج للتعبئة، 

بيع حبال للحزم، بيع مظالت من مواد تركيبية، بيع م�ستلزمات الرحالت والتخييم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق �سباك للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148388

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات الريا�سة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأحالم ال�سغرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148389

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب الأبواب والنوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي�ض الرفاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148390

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش  وتطريز  )تف�سيل  املالب�ش  تف�سيل  الن�سائية(،  املالب�ش  املالب�ش)خياطة  خياطة 

ن�سائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو األهم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148393

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فوالذ غري م�سكل اأو م�سكل جزئيا، م�سابك معدنية ل�سيور االآالت، �سنابري معدنية، اأملنيوم، 

حلزم  معدنية  اأربطة  معدنية،  اأعمدة  معدنية،  �سواري  معدنية،  نوافـري  تثبيت،  األواح 

االأمتعة، معادن مقاومة لالحتكاك، واقيات معدنية لالأ�سجار، �سناديق نقد معدنية اأو غري 

معدنية، مواد ت�سليح معدنية للخر�سانة، خزائن حفظ الوثائق واالأ�سياء الثمينة خزائن 

معدنية اأو غري معدنية، األواح درعية معدنية، م�سامري ملولبة معدنية، األواح حديدية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريايل الهند�سية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148394

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق االإنرتنت ) التجارة االإلكرتونية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باعمر للت�سوق والتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148396

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأكادمييات للرتبية والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدر�سة الهندية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دار�سيت، والية مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148397

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأكادمييات للرتبية والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدر�سة الهندية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دار�سيت، والية مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148398

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلزر الثالث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق التكنولوجيا احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148407

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات املواليد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأجنحة ال�سغرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148409

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأو دون و�سوبا، تزيني الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تبويب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148410

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير )اال�سترياد والت�سدير(، خدمات عر�ش عامة )�سيانة 

عامه كل ما تدخل فـي االأمور الفنية وال�سناعية(، خدمات التجزئة لالأعمال الفنية التي 

تقدمها املعار�ش الفنية )كل ما يخت�ش باالعمال الفنية لل�سركات وغريها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلربة للم�ساريع الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148411

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع االأواين املنزلية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة الوادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148412

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تاأجري غرف 

تزيني  و�سوبا،  دون  اأو  معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  االجتماعات، 

خدمات  الوجبات،  بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات  )الكاتو(،  الكيك  تزيني  الطعام، 

الت�سوق والطهي  فـي  اأو خا�سة تتمثل  اأطباق ووجبات منزلية  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة 

ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق اخلو�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148413

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دبيك املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148414

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148415

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبية،  واالإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املتفوقني للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148417

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي خدمات االأطعمة وامل�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر بن �سعيد بن عبدالـله الريامي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

اأودون  معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي 

اأطباق  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  )الكاتو(، خدمات  الكيك  الطعام، تزيني  و�سوبا، تزيني 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز الربكة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148423

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خلفان الرواحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148424

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )ملحمة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البجعة املتاألقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149142

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي، الت�سوير بامليكروفـيلم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مي�ساء للفنون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148039

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابـــون طبــي)ال�ســـاي للغايـــات الطبيـــة، مكمـــالت غذائيــة للب�ســر، مكمالت االيورفيدا 

ال�سحية، م�ستخل�سات ع�سبية للغايات الطبية، �سامبو طبي، �سابون طبي، غ�سوالت )لو�سن ( 

طبية ومنظفات اأ�سنان طبية لال�ستخدام الب�سري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148041

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه وخ�سراوات  اللحم،  وال�سيد، خال�سات  الدواجن  واالأ�سماك وحلوم  حلوم)اللحوم 

حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، 

البي�ص، احلليب ومنتجات احلليب، زيوت و دهون للطعام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148042

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعي،  والنب  والكاكاو  وال�ساي  �ساي)النب 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة القابلة 

اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  ال�سكر،  لالأكل، 

وامل�ستخل�سات  املنقوعات   ،) املجمد  املاء   ( الثلج  البهارات،  التوابل(،   ( ال�سل�سات  اخلل، 

الع�سبية )بخالف املعدة لال�ستخدام الطبي(، �ساي بخالف املعد لال�ستخدام الطبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148044

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور طبيعية)املنتجات الزراعية ومنتجات االأحياء املائية ومنتجات الب�ستنة والغابات اخلام 

واخل�سراوات  الفواكه  املعاجلة،  وغري  اخلام  والبذور  الغالل(   ( احلبوب  املعاجلة،  وغري 

الطازجة واالأع�ساب الطازجة، النباتات والزهور الطبيعية، الب�سيالت وال�ستول والبذور 

للزراعة، احليوانات احلية، مواد غذائية وم�سروبات للحيوانات، ال�سعري املنبت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148046

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االيورفيدا  مكمالت  للب�سر،  غذائية  مكمالت  الطبية،  للغايات  طبي)ال�ساي  �سابون 

ال�سحية، م�ستخل�سات ع�سبية للغايات الطبية، �سامبو طبي، �سابون طبي، غ�سوالت ) لو�سن( 

طبية ومنظفات اأ�سنان طبية لال�ستخدام الب�سري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148048

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه وخ�سراوات  اللحم،  وال�سيد، خال�سات  الدواجن  واالأ�سماك وحلوم  حلوم)اللحوم 

حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، 

البي�ص، احلليب ومنتجات احلليب، زيوت و دهون للطعام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148049

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعي،  والنب  والكاكاو  وال�ساي  �ساي)النب 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة القابلة 

اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  ال�سكر،  لالأكل، 

وامل�ستخل�سات  املنقوعات   ،) املجمد  املاء   ( الثلج  البهارات،  التوابل(،   ( ال�سل�سات  اخلل، 

الع�سبية )بخالف املعدة لال�ستخدام الطبي(، �ساي بخالف املعد لال�ستخدام الطبي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148051

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور طبيعية)املنتجات الزراعية ومنتجات االأحياء املائية ومنتجات الب�ستنة والغابات اخلام 

واخل�سراوات  الفواكه  املعاجلة،  وغري  اخلام  والبذور  الغالل(   ( احلبوب  املعاجلة،  وغري 

الطازجة واالأع�ساب الطازجة، النباتات والزهور الطبيعية، الب�سيالت وال�ستول والبذور 

للزراعة، احليوانات احلية، مواد غذائية وم�سروبات للحيوانات، ال�سعري املنبت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148052

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االيورفيدا  مكمالت  للب�سر،  غذائية  مكمالت  الطبية،  للغايات  )ال�ساي  طبي  �سابون 

ال�سحية، م�ستخل�سات ع�سبية للغايات الطبية، �سامبو طبي، �سابون طبي، غ�سوالت )لو�سن( 

طبية ومنظفات اأ�سنان طبية لال�ستخدام الب�سري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148054

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه وخ�سراوات  اللحم،  وال�سيد، خال�سات  الدواجن  واالأ�سماك وحلوم  حلوم)اللحوم 

حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، 

البي�ص، احلليب ومنتجات احلليب، زيوت و دهون للطعام(.

 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148055

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعي،  والنب  والكاكاو  وال�ساي  �ساي)النب 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة القابلة 

اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  ال�سكر،  لالأكل، 

وامل�ستخل�سات  املنقوعات  املجمد(،  )املاء  الثلج  البهارات،  )التوابل(،  ال�سل�سات  اخلل، 

الع�سبية )بخالف املعدة لال�ستخدام الطبي(، �ساي بخالف املعد لال�ستخدام الطبي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148056

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور طبيعية)املنتجات الزراعية ومنتجات االأحياء املائية ومنتجات الب�ستنة والغابات اخلام 

واخل�سراوات  الفواكه  املعاجلة،  وغري  اخلام  والبذور  )الغالل(  احلبوب  املعاجلة،  وغري 

الطازجة واالأع�ساب الطازجة، النباتات والزهور الطبيعية، الب�سيالت وال�ستول والبذور 

للزراعة، احليوانات احلية، مواد غذائية وم�سروبات للحيوانات، ال�سعري املنبت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورجانيك اإنديا برايفيت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

جا�سوال،  �سنرت  دي�سرتيكت  بالزا،  اأوبال   6  - ام  اإف،  جي   ،2 يونيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيودلهي - 110025، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148138

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتوليد  والتدفئة  واالإنارة  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  للطهي  اأجهزة  )اأفران،  اأفران 

البخار(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التوزيع والتخزين �ص.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بريوت - كورني�ص املزرعة - ال�سارع العام، بناية احلمراء، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:121

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148139

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  جتفيف)اأجهزة  اأجهزة 

والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ص ال�سحية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التوزيع والتخزين �ص.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بريوت - كورني�ص املزرعة - ال�سارع العام، بناية احلمراء، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:121
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148143

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة،)اأجهزة ا�ستقبال �سمعية وب�سرية، اأجهزة بينية �سوتية، اأجهزة 

البطاريات،  �سواحن  املحمولة،  احلا�سوب  الأجهزة  معدة  حقائب  ب�سرية،  �سمعية  تعليم 

)دارات متكاملة(، كبالت  رقائق  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  كابالت، كهربائية، كامريات 

متحدة املحور، اأجهزة ذاكرة احلا�سوب، برامج احلا�سوب امل�سجلة، لوحات مفاتيح احلا�سوب، 

برامج ت�سغيل احلا�سوب، م�سجلة، اأجهزة طرفية للحا�سوب، برجميات احلا�سوب امل�سجلة، 

برامج احلا�سوب، القابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، القابلة للتنزيل، اأجزاء 

حافظ  برجميات  للتنزيل،  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب،  برجميات  من�سات  احلا�سوب، 

�سا�سة احلا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتنزيل، و�سالت للخطوط الكهربائية، اأجهزة معاجلة 

اإلكرتونية  اأقالم  وكبالت،(،  )اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر  مواد  البيانات، 

التفاعلية  ال�سبورات  مرئية(،  عر�ص  )وحدات  اإلكرتونية  ب�سري،)اأقالم  عر�ص  وحدات 

االإلكرتونية، �سا�سات رقمية اإلكرتونية، اأبواق للمكربات ال�سوتية، دارات متكاملة، طرفيات 

احلا�سوب،  الأجهزة  بينية  اأجهزة  داخلي،  ات�سال  اأجهزة  باللم�ص،  تعمل  تفاعلية  �سا�سة 

ميكروفونات، �سا�سات عر�ص )اأجهزة احلا�سوب(، �سا�سات مراقبة)برامج احلا�سوب(، فاأرة 

اأغ�سية  اأجهزة عر�ص،  )طرفيات احلا�سوب(، لبادات الفاأرة، م�سغالت الو�سائط املحمولة، 

)معدات  قارئات  الذكية،  للهواتف  معدة  واقية  اأغ�سية  احلا�سوب،  ل�سا�سات  معدة  واقية 

ال�سوت،  اإر�سال  اأجهزة  املحمولة،  احلا�سوب  الأجهزة  )حقائب(  اأجربة  البيانات(،  معاجلة 

منا�سب )م�ساند( مهياأة الأجهزة احلا�سوب املحمولة، اأجهزة حا�سوب مكتبية �سغرية ) ب�سيطة(، 

�سا�سات الفيديو، اأ�سالك كهربائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كايجيت تيكنولوجي انرتنا�سيونال كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايوانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 8اإف، رقم 109، زهوجنت�سينج اآر دي، توت�سينج دي�سرتيكت، نيو تايبيه 

�سيتي، تايوان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148145

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)االإعالن، الدعاية، الدعاية واالإعالن عن طريق الطلب بالربيد، اإنتاج اأفالم 

دعائية، عمل ملف تعريف امل�ستهلك الأغرا�ص جتارية اأو ت�سويقية، عر�ص ال�سلع، تطوير 

مفاهيم الدعاية واالإعالن، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، توزيع العينات، خدمات العرو�ص 

ال�سوق،  معلومات  وحتليل  جتميع  خدمات  ال�سوق،  درا�سات  واالإعالن،  الدعاية  الأغرا�ص 

اأبحاث الت�سويق، ت�سويق، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات، خدمات اإعداد مناذج الدعاية 

املعار�ص  تنظيم  احلا�سوب،  �سبكة  على  واالإعالن  الدعاية  املبيعات،  ترويج  اأو  واالإعالن 

الأغرا�ص جتارية اأو دعائية، تنظيم املعار�ص التجارية، الدعاية واالإعالن اخلارجي، الدعاية 

واالإعالن بالدفع عند النقر، عر�ص ال�سلع على و�سائل ات�ساالت لغايات البيع بالتجزئة(، 

بالراديو،  واالإعالن  الدعاية  الدعاية،  ن�سو�ص  ن�سر  عامة،  العامة)عالقات  العالقات 

حت�سني  املبيعات،  لرتويج  البحث  حمرك  حت�سني  املكتوبة،  والبيانات  املرا�سالت  ت�سجيل 

كفاءة حمرك البحث لرتويج املبيعات، خدمات عر�ص عامة، تنظيم املعلومات فـي قواعد 

بيانات احلا�سوب، الت�سويق امل�ستهدف، خدمات الت�سويق عن بعد، اإنتاج برامج الت�سوق عن 

بعد، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد، االإعالن التلفزيوين، حتديث املواد االإعالنية، تقدمي 

الأغرا�ص  امل�ستخدم  ت�سنيفات  توفري  دعائية،  اأو  جتارية  الأغرا�ص  امل�ستخدمني  تعليقات 

جتارية اأو دعائية، تقدمي تقييمات امل�ستخدم الأغرا�ص جتارية اأو اإعالنية، حت�سني حركة 

املرور للموقع ال�سبكي، حت�سني حركة املرور ملوقع الويب، فهر�سة ال�سبكة الأغرا�ص جتارية 

اأو اإعالنية، كتابة ن�سو�ص الدعاية واالإعالن(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كايجيت تيكنولوجي انرتنا�سيونال كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايوانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 8اإف، رقم 109، زهوجنت�سينج اآر دي، توت�سينج دي�سرتيكت، نيو تايبيه 

�سيتي، تايوان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147591

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قا�سر للغ�سيل والكي، كرميات لالأحذية، م�ستح�سرات �سقل، �سمع لالأحذية، م�ستح�سرات 

تلميع ملمعات، �سمع احلذائني، �سمع �سقل، مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات، مزيالت 

البقع، كرميات �سقل، �سمع للجلد املدبوغ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي اف ام جي ام بي ات�ص تريدمارك�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ان دير اآت�ص 3، 82402، �سيزهاوبت، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147592

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمافظ نقود، حقائب مدر�سية، �سناديق ثياب �سفرية، جلود تقليد، اأكيا�ص جلدية فارغة 

لالأدوات، حقائب ظهر، حمافظ جيب، اأكيا�ص ت�سوق، حقائب يد، حقائب �سفرية، حقائب 

اأكيا�ص واأجربة جلدية للتعبئة، حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق واالأوراق، �سناديق ال�سفر 

م�سنوعات جلدية، حقائب �سغرية �سفرية، حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية، �سناديق 

حقائب  جلدية،  م�سنوعات  مفاتيح  حافظات  جلدية،  كتف  اأحزمة  �سفرية،  حقائب  ثياب 

للريا�سة، اأكيا�ص، حمافظ بطاقات االئتمان حمافظ نقود، حامالت بطاقات العمل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي اف ام جي ام بي ات�ص تريدمارك�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ان دير اآت�ص 3، 82402، �سيزهاوبت، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147593

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو�سحة لتغطية الراأ�ص، جوارب طويلة، لبا�ص القدم، قبعات اأغطية للراأ�ص، اأحذية ذات �ساق 

اأحزمة مالب�ص، �سرتات، جوارب  كتانية،  ياقات مالب�ص، مالب�ص  ن�سفية،  اأحذية  طويلة، 

اأثواب  ق�سرية، نعال داخلية �سبانات، قم�سان، مالب�ص، قبعات، قطع حديدية لالأحذية، 

�سيقة، اأغطية لالأذنني مالب�ص، فرعات لبا�ص القدم، بنطلونات، مالب�ص خارجية، قفافيز 

القدم،  للبا�ص  نعال  لالأحذية،  �سيور  داخلية،  �سراويل  اأخفاف،  تنانري،  اأو�سحة،  مالب�ص، 

جلدية،  مالب�ص  مقلد،  جلد  من  مالب�ص  مالب�ص،  راأ�ص  اأربطة  للريا�سة،  اأحذية  اأحذية، 

قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، �سنادل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي اف ام جي ام بي ات�ص تريدمارك�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ان دير اآت�ص 3، 82402، �سيزهاوبت، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147594

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأربطة  اأحذية،  كالبات  اأزرار،  نفي�سة،  معادن  من  لي�ست  للقبعات  حلي  اأحذية،  م�سابك 

لالأحذية، زرك�سات لالأحذية، عراوي اأحذية، �سحابات، عراوي للمالب�ص، اأ�سرطة للخياطة، 

اأبازمي اأحذية، اأبازمي اك�س�سوارات مالب�ص، �سارات اأزرار للزينة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي اف ام جي ام بي ات�ص تريدمارك�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ان دير اآت�ص 3، 82402، �سيزهاوبت، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147596

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�ص القدم، اأخفاف ا�ستحمام، اأحذية ذات �ساق طويلة، مالب�ص، اأخفاف، اأحذية لل�ساطئ، 

�سنادل، اأو�سحة لتغطية الراأ�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غريندين ا�ص. اإيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برازيلية

اك�سبكتاتيفــــا،62040-050  214،بايـــرو،  غوميــــز  بامينتيــــل  اأفينيــــو  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سوبرال، �سي اأي، الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147724

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر  االأعمال،  ا�ستف�سارات عن  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  امل�ستهلكني،  اإدارة والء  برامج 

مواد الدعاية واالإعالن، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، عر�ص 

ال�سلع، االإعالن بالربيد املبا�سر، توزيع العينات، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، دعاية واإعالن، 

االأعمال  ا�ست�سارات  الت�سويق،  اأبحاث  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  االأعمال، خدمات  اأبحاث 

واالإعالن  الدعاية  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  االأعمال،  عن  واالأخبار  املعلومات  املهنية، 

حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  الفنادق،  اأعمال  اإدارة  الربيدي،  بالطلب 

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات 

جتميع  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفري  ت�سويق،  بالتجزئة،  البيع 

فهار�ص املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساجنري -ال انرتنا�سيونال هوتيل ماجنمينت ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تريدنت ت�سامربز، �ص.ب: 146، رود تاون، تورتوال، جزر 

العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147725

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  واملغادرة،  الو�سول  حاالت  اإدارة  املوؤقتة  االإقامة  اأماكن  فـي  اال�ستقبال  خدمات 

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

املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  خميمات،  اأرا�سي  ت�سهيالت  توفري  الكافترييات، 

ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات  النزل،  خدمات  املوؤقتة،  االأقامة  اأماكن  تاأجري  الكانتينات، 

الفنادق،  فـي  احلجز  املطاعم،  خدمات  النهارية،  احل�سانة  دور  خدمات  الفنادق،  خدمات 

خدمات  اخلفيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

املوؤقتة،  االإقامة  اأماكن  اإقامة، حجز  اأماكن  العطالت  البارات، خدمات خميمات  احلانات 

واالأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق  خدمات 

الزجاجية، تاأجري غرف االجتماعات، تاأجري اأجهزة الطبخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساجنري -ال انرتنا�سيونال هوتيل ماجنمينت ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

تورتوال،  تاون،  رود   ،146 �ص.ب:  ت�سامربز،  تريدنت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية   

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147731

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، �سوكوالتة، حلويات، بوظة، �سكاكر لالأكل.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147737

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة، كرمية الزبدة، مرق، فواكه حمفوظة، رقائق بطاطا مقلية، مربيات، فواكه جممدة، 

رائب،  األبان، جبنة، متور، حليب، حلوم، هالم حلوم، لنب  ق�سدة منتجات  للطعام،  زيوت 

خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها، منتجات احلليب، �سمن 

نباتي، بي�ص، زيت زيتون للطعام، خملالت، زيت دوار ال�سم�ص للطعام، حلوم دواجن غري 

حية، حلوم حمفوظة، ق�سدة خمفوقة، مركز طماطم، حليب جمفف، حليب اللوز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الناتور هولدينغ بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الن فان و�سرتويجن 6، 4003 اي زد، تيل، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م    

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147862

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، ملمع اأظافر، م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات  جتميليــة،  كريـمات  جتميليـــة،  اأقـــالم  جتمـيــــل،  اأطقـــم  للرمـــو�ص،  جتميـــل 

التجميل،  لغايات  زيوت  تنظيف،  م�ستح�سرات  االألوان،  اإزالة  م�ستح�سرات  املكياج،  اإزالة 

غ�سوالت لو�سن، الأغرا�ص التجميل، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، م�ستح�سرات جتميل 

للعناية بالب�سرة، قطع من �سابون الزينة، �سابون م�ساد للعرق، م�ستح�سرات لالإ�سمرار 

م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات التجميل، م�ستح�سرات 

الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، م�ستح�سرات الكوالجني 

لي�ص  العني  غ�سول  ال�سخ�سية،  بالنظافة  للعناية  طبية  غري  مطهرات  جتميلية،  لغايات 

لغايات طبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147863

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�ساطر، اأجهزة ومعدات جراحية، اأجهزة طب االأ�سنان، اأجهزة واأدوات طبية، اأجهزة ومعدات 

بيطرية، اأ�سالك دليلية طبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تريومو كابو�سيكي كاي�سا )تريومو كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 44-1، 2- ت�سومي، هاتاجايا، �سيبويا كو، طوكيو، 151 - 0072، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م    

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91192

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة الفول ال�سوداين، الزيوت النباتية والدهون النباتية ال�ساحلة لالأكل بجميع اأنواعها 

ومنها زيت ال�سم�سم، مربيات بجميع اأنواعها، �سمن نباتي بجميع اأنواعه، مك�سرات بجميع 

اأنواعها، طحينية )عجينة بذور ال�سم�سم(، التمور، رقائق الفواكه، فواكه مطبوخة بال�سكر 

والزبيب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة م�سانع الك�سيح للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 150 ر.ب: 13110، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/11/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 91197

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  قهوة �سناعية، م�سحوق اخلبيز، �سودا اخلبيز، م�سروبات  يان�سون، 

م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، منكهات للم�سروبات )بخالف الزيوت 

�سوكوالتة،  جبنة،  برغر  كراميل،  حلوى،  كيك،  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  العطرية(، 

م�سروبات �سوكوالتة مع احلليب، قرفة )بهار(، كب�ص قرنفل )بهار(، كاكاو، قهوة، م�سروبات 

قهوة مع حليب، قهوة غري حمم�سة، توابل، حلويات، كعك حملى، ملح، كري )بهار(، ك�سرتد، 

لنب جممد )حلويات مثلجة(، جلي فواكه )حلويات(، زجنبيل )بهار(، دب�ص ال�سكر، حالوة 

طحينية، ع�سل نحل، منقوعات غري طبية، خمرية، �سو�ص )حلويات(، مو�سية �سوكوالتة، 

مو�سية حلوى الفاكهة، جوزة الطيب، فطائر حمالة )بانكيك(، حلويات بالنعناع، ب�سكويت 

بالزبدة، بتي فور )كعك(، اأرز، زعفران )توابل(، �ساغو، �سندوي�سات، توابل، �سراب )مثلجات( 

�سكرية،  حلويات  طبيعية،  حمليات  �سو�سي،  ال�سكر،  حلويات  �سكر،  الطعام،  ن�سا  بهارات، 

حلويات بالنعنع، تبولة، �ساي، �ساي مثلج، كركم للطعام، خل، كعكة الوفل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة م�سانع الك�سيح للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 150 ر.ب: 13110، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/11/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107253

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)غري  اخلدود  اأحمر  للج�سم،  املاكياج  م�سحوق  اأ�سا�ص  واملاكياج،  التجميل  م�ستح�سرات 

كرميات  الوجه،  بودرة  التمييز،  قلم  للوجه،  كرمي  الطبي(  )غري  الوجه  بودرة  الطبي( 

التح�سريات  اجل�سم،  زيوت  طبية(  )غري  للج�سم  بالب�سرة  للعناية  التح�سريات  الوجه، 

الليلة  اجللد  م�ساحيق  واجل�سم،  الوجه  اأم�سال  لتطهري  الرغوية  املواد  الوجه،  لتطهري 

واملطهرات ومرطبات اجللد،  ب�سرة اجللد  الب�سرة،  واملكياج، مزيالت كرميات  والكرميات 

طالء  االأظافر،  طالء  كرمي  باالأظافر،  العناية  منتجات  االأقنعة،  تطهري  اجلمال،  اأقنعة 

االأظافر، مزيل االأظافر، ملاع العني، ملعان العني )غري طبية(، اأقالم املا�سكارا للعني، ظالل 

العيون، رمو�ص لون العني، لون �سدادة بطانة العني، اأقالم الر�سا�ص حلاجب العني، اللماع 

ال�ستخدامها بو�سفها اأحمر ال�سفاه التجميلي، اأقالم اخلطوط لل�سفة، ملعان ال�سفاه، كرمي 

الغبار،  لومي�ص  اخلد  جل  الطبي(  )غري  ال�سفاه  مرهم  ال�سفاه،  وبل�سم  ورني�ص  ال�سفاه، 

جمموع م�ستح�سرات التجميل، �سامبو منعم لل�سعر، اأمالح الفقاعات حلمام اال�ستحمام، 

روائح ملاء املراحي�ص، م�ستح�سرات بخاخ اجل�سم، م�ستح�سرات اجل�سم التي حتتوي على 

واحد اأو اأكرث من ما �سبق. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سجوفيك ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 161 �سري وليام بال�ص، بيتري بورت �سرتيت، ت�سانال اآيالند 

جي واي 1 4 اي زد، جيورن�سي، نيفي�ص ايالند، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/1/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113002

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  جتارية  التجاريةلغايات  واملعار�ص  املعار�ص  تنظيم  عامة،  وعالقات  واإعالن  دعاية 

اإعالنية، ت�سميم الدعايات، توفري �سوق اإلكرتوين للم�سرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات، 

لالآخرين،  ال�سحف  فـي  اال�سرتاك  تنظيم  ال�سكرتارية،  خدمات  املكتبية،  الوظائف  مهام 

جتميع البيانات االإح�سائية، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، تنظيم املعلومات فـي قواعد 

بيانات الكمبيوتر، الرد على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين ،اإدارة اأعمال، ا�ست�سارات 

املوظفني،  وتعيني  توظيف،  التجارية،  اال�ست�سارية  اخلدمات  حما�سبة،  االأعمال،  اإدارة 

ووكاالت التوظيف، ووكاالت اال�سترياد والت�سدير، خدمات التوظيف املوؤقت للموظفني، 

من  متنوعة  جمموعة  وحت�سري  جمع  على  مل�سلحةالغري،  العمل  العلني،  باملزاد  البيع 

ال�سلع االآنفة ذكرها، وبالتحديد، ال�سوك و املعالق وال�سكاكني والقاطعات غري الكهربائية، 

القطاعة، ق�سارة ال�ستخدام املطبخ، مبا فـي ذلك ال�سلع التي �سنعت من املعادن الثمينة، 

فـي  امل�سمنة  واالأجهزة  االأدوات  )االأ�سلحة(،  وال�سفرات  كامل�سد�سات  اجلانبية  واالأ�سلحة 

هذه الفئة لال�ستخدام ال�سخ�سي للعناية باجلمال: االأدوات اأو االأجهزة املدرجة فـي هذه 

الفئة للحالقة، اإزالة ال�سعر، مانيكري وباديكري، واالأدوات الكهربائية التي ت�ستعمل باليد 

ال�ستقامة و جتعيد ال�سعر، مق�سات، اأدوات يدوية )غري كهربائية( مت�سمنة فـي هذه الفئة 

-150-



اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

الإ�سالح االآالت، واالأجهزة و ال�سيارات واال�ستخدام فـي البناء والزراعة والب�ستنة والغابات 

اأو على  اأو غري كهربائية،  ت�سغيل، مكويات كهربائية  اآالت  االأجهزة  اأن ال تكون هذه  على 

البخار، مقاب�ص لالأدوات اليدوية التي تعمل باليد، مفرو�سات، م�سنوعة من جميع اأنواع 

املواد االأولية، الفر�ص، و�سادات، والفر�ص الهوائية التي لي�ست الأغرا�ص طبية، واأ�سرة املياه، 

املرايا، خاليا النحل، الع�سل اال�سطناعي واأجزاء من اخل�سب الأقرا�ص الع�سل، الكرا�سي 

لالأطفال الر�سع، رو�سة �سغرية لالأطفال الر�سع، مهد، م�سايات الر�سع، لوحات للعر�ص، 

اإطارات لل�سور واللوحات، لوحات التعريف، بطاقات التعريف، ولوحات االأ�سماء امل�سنوعة 

البال�ستيك، براميل  اأو  للتغليف من اخل�سب  املواد اال�سطناعية، حاويات  اأو  من اخل�سب 

لال�ستخدام فـي النقل اأو التخزين، الرباميل، براميل تخزين، خزانات، �سناديق، حاويات 

تخزين، حاويات نقل،خزائن �سغرية، من�سات التحميل و اإجناز مهمات للب�سائع املذكورة، 

اأو املواد اال�سطناعية  اأو البال�ستيك، وال�سلع االأجهزة ال�سغرية من اخل�سب  من اخل�سب 

املدرجة فـي هذه الفئة، واالأثاث والتجهيزات، من اخل�سب اأو اال�سطناع واملواد، واآليات فتح 

واإغالق من اخل�سب اأو املواد اال�سطناعية، اأغرا�ص الزينة وال�سلع الزخرفية من اخل�سب 

العنرب،  �سدف،  ع�سيدة،  والعاج،  والعظم  والقرن  واخليوط  والق�سب  والق�سب  والفلني 

اأم اللوؤلوؤ، مري�سوم، �سمع الع�سل، البال�ستيك اأو متاثيل اجلف�سني و بالتحديد التماثيل 

الكالب،  �سلع  ال�سيد،  �سالل  اجلوائز.�سالل،  املنحوتات،  للجدران،  تزينات  ال�سغرية، 

ال�سعود  و�سالمل  املحمولة  وال�سالمل  االأليفة،  للحيوانات  واالأ�سرة  التع�سي�ص  �سناديق 

االداخلية  ال�ستائر  البامبو،  ال�ستائرمن  اال�سطناعية،  املواد  اأو  اخل�سب  من  املحمولة 

البال�سيكية، ال�ستائر املحمولة، خوامت لتعليق ال�ستائر، عالقات ال�ستائر، ق�سبان ال�ستار، 

دواليب التعليق غري املعدنية، اأدوات تنظيف غري كهربائية تعمل باليد والتجهيزات، فر�ص 

غري فر�ص الطالء، رقائق فوالذية للتنظيف، اإ�سفنج للتنظيف، �سيف للتنظيف، اأقم�سة من 

القما�ص للتنظيف، قفازات لغ�سل ال�سحون، اآالت تلميع غري كهربائية لالأغرا�ص املنزلية، 

مكان�ص لل�سجاد، املما�سح، فر�سايات االأ�سنان الكهربائية وغري الكهربائية، خيوط تنظيف 

الكهربائية  املنزلية غري  اأدوات  االأم�ساط،  ال�سعر،  فر�سايات  فر�سايات احلالقة،  االأ�سنان، 

ال�سكاكني واملالعق(، اخلدمات  ال�سوك،  الفئة، )بخالف  فـي هذه  املدرجة  املطبخ  واأدوات 

)اأطباق(، االأواين واملقايل، فتاحات القناين، اأواين الزهور، ق�ص ال�سرب، اأواين الطبخ غري 

الكهربائية ،األواح الكي واالأغطية على �سكلها، و بالتايل رفوف التجفيف لغ�سل املالب�ص، 
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�سماعات جتفيف، احلظائر الداخليةاملالب�ص، اأقفا�ص للحيوانات االأليفة، حو�ص ال�سمك 

املنزيل و �سلع الرتبية احليوانية الداخلية و زراعة، اأفخاخ الفاأر،م�سايد احل�سرات، االأجهزة 

الكهربائية جلذب وقتل الذباب واحل�سرات، م�سايد الذباب وقاتلة الذباب امل�سنوعة من 

اإزالة  املاكياج  الكهربائية  غري  اأو  الكهربائية  العطور،  مرذاذ  حارقةعطور،  البال�ستيك، 

االأجهزة، م�سحوق نفث، اأغطية املرحا�ص، فوهات للر�ص خرطوم، الفوهات لعلب ال�سقي، 

با�ستثناء  امل�سنوع،  �سبه  اأو  امل�سنوع  الزجاج غري  لل�سقاية،  علب معدنية  ال�سقي،  االأجهزة 

وال�سوف  البناء  با�ستثناء  للزينة،  املق�سى  والزجاج  الزجاجية  والف�سيف�ساء  املباين  زجاج 

غري  اأو  املن�سوجة  الن�سيجية  االأقم�سة  املن�سوجات،  ا�ستخدام  اأو  العزل  بخالف  الزجاجي 

املن�سوجة، منتجات املن�سوجات لال�ستخدام املنزيل، غري املدرجة فـي فئات اأخرى: ال�ستائر، 

االإعالم،  واملنا�سف،  حلاف،  والبطانيات،  و�سادات،  )املن�سوجات(،  ورقة  ال�سرير،  اأغطية 

ال�سجاد،  ال�سجاد،  للتخييم،  النوم  اأكيا�ص  التقميط،  بطانيات  الن�سيج،  ت�سميات  �سعارات، 

االأر�سيات،  لتغطية  لينوليم  اال�سطناعي،  الع�سب  لينوليم،  ال�سالة،  �سجاد  احل�سري، 

ح�سرية لالألعاب الريا�سية، وورق احلائط، وتعاليق للجدار لي�ست من الن�سيج، مما يتيح 

ال�سلع، وميكن توفري هذه اخلدمات من قبل متاجر  للعمالء لعر�ص مريح و�سراء تلك 

البيع باملفرق، ومنافذ البيع باجلملة، عن طريق و�سائل االإعالم االإلكرتونية اأو من خالل 

كتالوجات النظام االإلكرتوين. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديها ماغاز ا�سيليك ايف تيك�ستيلي اور ونلريي �سانايي فـي تيكاريت 

انونيم �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غولبارهار ماه . افني ديلليجيل ا�ص كاي. �سيليك اي�ص مريكيزي بي / 

بلوك نو :9 جي، كات مي�سيدياكوي �سي�سلي ا�سطنبول، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/9/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147657

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جيــــوب املالبــــ�ص )مالبـ�ص ،املالب�ص الداخلية، القبعات، االأحذية، اجلـوارب، القفــازات

 االأو�سحة، املايوه ، املالب�ص مقاومة للماء، �سراويل داخلية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ييوو تانغ لالألب�سة اجلاهزة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

2 مدينة ييوو، جيجيانغ، ال�سني  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 22 طريق لونغ قانغ �سارع : 

322000، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147842

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  حية)اللحوم  غري  دواجن  حلوم 

فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

بال�سكر، البي�ص واللنب ومنتجات االألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة توابل العرب والهند ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 17799، عجمان، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147967

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  التجارة  والتجزئة،  باجلملة  العلني)التجارة  باملزاد  البيع 

خدمــــات  االجتماعــــي،  التوا�سل  مواقع  عرب  التجارة  االإنرتنت، 

املنزيل  االأثاث  فـي  التجارة  وال�سناعية،  التجارية  امل�سروعات  اإدارة 

واملفرو�سات واملن�سوجات، التجارة فـي ال�ستائر، خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه 

االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي وكافة اخلدمات الواردة بالفئة 35(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكوثر للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3090، عجمان ال�سناعية 1، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147968

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ستائر �سبكية)�ستائر من الن�سيج اأو البال�ستيك، حوامل من الن�سيج 

لل�ستائر، بطانيات لالأ�سرة، اأقم�سة فرا�ص، اأغطية لالأ�سرة، املن�سوجات 

الفرا�ص  اأغطية  اأخرى،  فئات  فـي  الواردة  غري  الن�سيج  ومنتجات 

واملوائد وكافة املنتجات الواردة بالفئة 24(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكوثر للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3090، عجمان ال�سناعية 1، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148181

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات نقل برية، جوية، مائية وال�سكك احلديدية)املركبات واأجهزة النقل الربي واجلوي 

واملائي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيو )انهوى( ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيلدينج اف، هنغت�سوانغ انتلجنت تيكنولوجي بارك، �سو�سونغ روود، 

�سيتي،  خفـي  اريا،  ديفلومبنت  تكنولوجي  اند  ايكونوميك   ،3963

انهوي بروفين�ص، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148182

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإن�ساء)اإن�ساء املباين واالإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نيو )انهوى( ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيلدينج اف، هنغت�سوانغ انتلجنت تيكنولوجي بارك، �سو�سونغ روود، 

�سيتي،  خفـي  اريا،  ديفلومبنت  تكنولوجي  اند  ايكونوميك   ،3963

انهوي بروفين�ص، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148457

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة)اللحوم واالأ�سماك والدواجن والطرائد، م�ستخل�سات اللحوم والفواكه واخل�سراوات 

احلليب  بي�ص،  والكومبوت،  واملربيات  الهالم  واملطبوخة،  واملجففة  واملجمدة  املحفوظة 

ومنتجات االألبان، زيوت ودهون غذائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوتريدور ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

نورث  رود،  �سوخومفيت  بيلدينج،   21 انرتت�سينج  32/اإف   ،399 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تايالند  بانكوك،  دي�سرتيكت،  واتانا  دي�سرتيكت،  �ساب  كلوجنتوي 

10110، تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 72845

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زجاج مباين، مواد بناء غري معدنية، زجاج عازل للمباين، زجاج اأمان، نوافذ واإطارات نوافذ 

غري معدنية للمباين، اأبواب غري معدنية، مف�سالت جنارة غري معدنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوليو�سا �سنغابور بتي.ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 12 جاالن كيالجن بارات #06-01، �سنغافورة 159354، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2012/2/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سما�ص للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب:112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128574

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية غري الواردة فـي فئات 

اأخرى، زينة ل�سجرة عيد امليالد. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بينغو اإنت تريدنغ اإل اإل �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 128359، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سما�ص للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب:112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128575

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بينغو اإنت تريدنغ اإل اإل �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 128359، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سما�ص للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب:112روي، �سلطنة عمان   
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145710

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)دعاية واإعالن،الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، ترويج املبيعات )لالآخرين(، 

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر، الدعاية واالإعالن فـي اخلارج، درا�سات 

الت�سويق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ن�ستو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 18423، عجمان، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145906

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل)م�ستح�سرات التجميل، االأ�سباغ التجميلية، جمموعات م�ستح�سرات 

التجميل، زيوت التجميل، �سابون التجميل، اأقنعة التجميل، �سابون اجللد، كرمي للب�سرة، 

غا�سول للب�سرة، اأحبار الب�سرة، زيوت العناية بالب�سرة، منظفات الب�سرة، جل ال�سعر، زيت 

ال�سعر، �سمع لل�سعر، بل�سم ال�سعر، �سبغات ال�سعر، مثبتات ال�سعر، لون لل�سعر، كرمي ال�سعر، 

جليز لل�سعر، من�سط ال�سعر، جل العني، خمطط العني، ظل العيون، غ�سول العني، َبقا�ِسي�ص 

االأظافر، كرمي االأظافر، ملمع االأظافر، طالء االأظافر، مينا االأظافر، مرهم ال�سفة، كرمي 

ال�سفاه، اأحمر ال�سفاه، �سبغات ال�سفاه، حمدد ال�سفاه، اأقالم ال�سفاه، معادل ال�سفة، مكيفات 

ال�سفاه، مناديل م�سربة مبنظف للجلد، م�ستح�سرات جتميل لتنظيف الب�سرة، مق�سرات 

لتطهري الب�سرة، م�سحات م�سربة مبنظف للب�سرة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفليك�سنز اأورغانيك�ص بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 30 داك�ستون رود، #02-01، �سنغافورة 089494،�سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

-158-



اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146227

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والقهوة  والكاكاو  ال�ساي  و  القهوة)القهوة  اأ�سا�سها  م�سروبات 

اال�سطناعية، االأرز، التابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات 

امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات 

اخلل  اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة، 

وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سامل بن �ساملني بن حمفوظ التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي البلد - طريق مكة القدمي - جدة، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147528

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حما�سبة)حما�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، االإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات 

الدعاية  وكاالت  واإعالن،  دعاية  ال�سراء،  لطلبات  االإدارية  املعاجلة  باآخرين،  اخلا�سة 

ن�سر  واالإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  الربيدي،  بالطلب  واالإعالن  الدعاية  واالإعالن، 

التجارية والن�سح  املعلومات  االإعالنية، تقدمي  امل�ساحات  تاأجري  الدعاية واالإعالن،  مواد 

للم�ستهلكني )حمل اإر�ساد امل�ستهلكني(، اإعداد تقارير احل�سابات)حتليل اأ�سعار التكلفة، الرد 

على الهاتف )للم�سرتكني غري املوجودين(، تقييم االأعمال، تنظيم اال�سرتاك فـي ال�سحف 

اإدارة اأعمال فناين التمثيل،  لالآخرين، تنظيم اال�سرتاك بخدمات االت�ساالت لالآخرين، 

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، البيع باملزاد العلني، تدقيق احل�سابات، ل�سق االإعالنات، م�سك 

الدفاتر، تقييم االأعمال،(، ل�سق االإعالنات)ا�ست�سارات االأعمال املهنية، املعلومات واالأخبار 

عن االأعمال، التحريات عن االأعمال، تق�سي حقائق االأعمال، ا�ست�سارات فـي اإدارة وتنظيم 

االأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، اإدارة اأعمال الفنادق، اإدارة 

اأعمال فناين التمثيل، اإدارة اأعمال الريا�سيني، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، اأبحاث االأعمال، 
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باآخرين،(،  اخلا�سة  واخلدمات  ال�سلع  التجارية لرتخي�ص  االإدارة  االأعمال،  نقل  خدمات 

والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  التجارية،  االأنباء  املهنية)وكاالت  االأعمال  ا�ست�سارات 

للم�ستهلكني )حمل اإر�ساد امل�ستهلكني(، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، 

عر�ص ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات مقارنة االأ�سعار، جتميع 

املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، جتميع البيانات االإح�سائية، جتميع املعلومات فـي 

قواعد بيانات الكمبيوتر،(، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن)تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات 

للم�ستهلكني  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات  الكمبيوتر، 

)موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(، حتليل اأ�سعار التكلفة، البحث عن املعلومات فـي ملفات كمبيوتر 

توزيع  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  املبا�سر،  بالربيد  االإعالن  ال�سلع،  عر�ص  لالآخرين، 

العينات، ا�ستن�ساخ الوثائق، التنبوؤات االقت�سادية، اخلرباء فـي الكفاية، وكاالت التوظيف،(، 

حتديث مواد الدعاية واالإعالن)تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم عرو�ص 

االأزياء لغايات ترويجية، اإدارة امللفات املربجمة، التنبوؤات االقت�سادية، اإدارة اأعمال الفنادق، 

اأو ال�سناعية، وكاالت  اإدارة االأعمال التجارية  وكاالت اال�سترياد والت�سدير، امل�ساعدة فـي 

االأنباء التجارية، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، التحريات عن االأعمال، تق�سي حقائق 

االأعمال، حترير الفواتري، خدمات الت�سميم لغايات الدعاية واالإعالن،(، تاأجري امل�ساحات 

خدمات  باآخرين،  اخلا�سة  واخلدمات  ال�سلع  لرتخي�ص  التجارية  االإعالنية)االإدارة 

الن�سح فـي اإدارة االأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، اإدارة امللفات 

املربجمة، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني، الت�سويق، اأبحاث الت�سويق، درا�سات الت�سويق، 

اأو  االأخبار  اقتطاع  خدمات  املبيعات،  ترويج  اأو  واالإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات 

املعلومات املهمة فـي ال�سحف، تنظيم اال�سرتاك فـي ال�سحف لالآخرين،(، تاأجري االآالت 

واملعدات املكتبية)تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات 

الكمبيوتر، اال�ستفتاء وا�ستطالع االآراء، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو اإعالنية، تنظيم 

املعار�ص التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، الدعاية واالإعالن اخلارجي، خدمات التعاقد 

اخلارجي )م�ساعدة فـي االأعمال(، اإعداد ك�سوف الرواتب، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني، 

وا�ستطالع  اال�ستفتاء  ال�سور،  املوظفني)ن�سخ  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  االأفراد،(،  توظيف 

االآراء، عر�ص ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، خدمات مقارنة االأ�سعار، 

)�سراء  لالآخرين  ال�سراء  خدمات  الن�سو�ص،  معاجلة  ال�سراء،  لطلبات  االإدارية  املعاجلة 

ال�سلع واخلدمات لالأعمال االأخرى(، اإنتاج اأفالم الدعاية واالإعالن، االختبارات النف�سية 

الختيار املوظفني، العالقات العامة، ن�سر ن�سو�ص الدعاية واالإعالن، الدعاية واالإعالن،(، 
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تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية)وكاالت الدعاية واالإعالن، اإعداد اأعمدة الدعاية 

واالإعالن، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، ن�سر ن�سو�ص الدعاية واالإعالن، كتابة ن�سو�ص 

الدعاية واالإعالن، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، االإعالن بالراديو، االإعالن بالراديو، 

تاأجري وقت للدعاية  االإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  االأعمال،  االأفراد، خدمات نقل  توظيف 

توظيف  البيع،(،  اآالت  تاأجري  ال�سور،  ن�سخ  اآالت  تاأجري  االت�سال،  و�سائل  فـي  واالإعالن 

االأفراد)تاأجري االآالت واملعدات املكتبية، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، ا�ستن�ساخ الوثائق، 

اأبحاث االأعمال، عر�ص ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، ترويج املبيعات 

التجارية،  املحالت  واجهات  تزيني  ال�سكرتارية،  خدمات  العينات،  توزيع  )لالآخرين(، 

تنظيم  االإح�سائية،  البيانات  جتميع  احل�سابات،  تقارير  اإعداد  الكفاالت،  بحث  االختزال، 

اال�سرتاك فـي ال�سحف )لالآخرين(، تنظيم معار�ص مهنية لغايات جتارية واإعالنية)تنظيم 

الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  تنظيم  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات 

اإعداد ال�سرائب، تنظيم اال�سرتاك بخدمات االت�ساالت لالآخرين، خدمات الت�سويق عرب 

الهاتف، الرد على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، 

الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، االختبارات النف�سية الإختيار املوظفني، كتابة ن�سو�ص 

الدعاية واالإعالن، تنظيم املعار�ص التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، الن�سخ، الطباعة، 

ن�سو�ص  كتابة  الن�سو�ص،  معاجلة  البيع،  اآالت  تاأجري  واالإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث 

الدعاية واالإعالن(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االت�ساالت ال�سعودية/�سركة �سعودية م�ساهمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سالت، �ص.ب: 87912  ر.ب: 11652، الريا�ص، اململكة العربية 

ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:  123ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147529

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقول  ا�ستغالل  بغر�ص  )التحاليل  البرتول  حقول  ا�ستغالل  بغر�ص  التحاليل  اإجراء 

االأعمال  توثيق  املباين،  واإقامة  ت�سميم  وعلوم  فنون  املعمارية،  اال�ست�سارات  البرتول، 

الفنية، االأبحاث البكتريية، االأبحاث البيولوجية، املعايرة )القيا�ص(، التحليل الكيميائي، 

ت�سميم  فـي جمال  ا�ست�سارات  ال�سحب،  ا�ستمطار  الكيمياء،  الكيميائية، خدمات  االأبحاث 

اأجهزة  تاأجري  الكمبيوتر،  برامج  ن�سخ  الكمبيوتر،  برجمة  الكمبيوتر،  معدات  وتطوير 

كمبيوتر، ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر، ت�سميم برامج كمبيوتر، حتميل برامج كمبيوتر، 

�سيانة برامج كمبيوتر، حتديث برامج كمبيوتر، حتليل اأنظمة كمبيوتر، ت�سميم اأنظمة 

كمبيوتر، خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�سات، ر�سم ت�ساميم وخمططات االإن�ساء، 

الكمبيوتر،  وتطوير معدات  ت�سميم  فـي  اال�ست�سارات  الكمبيوتر،  برامج  فـي  اال�ست�سارات 

اإىل  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو  البيانات  حتويل  الطاقة،  توفري  جمال  فـي  ا�ست�سارات 

اإلكرتونية، اأبحاث التجميل، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين، حتويل 

بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي(، تاأجري اأجهزة حا�سوب)ت�سميم 

الديكور الداخلي، ت�سميم اأنظمة كمبيوتر، الت�سميم ال�سناعي، ت�سميم الديكور الداخلي، 

بيانات  حتويل  التخطيطية،  الفنون  ت�سميم  االأزياء،  ت�سميم  العبوات،  ت�سميم  خدمات 

الوثائق اإىل رقمية )م�سح(، ر�سم ت�ساميم وخمططات االإن�ساء، ت�سميم االأزياء، ا�ست�سارات 

النوعي  التقييم  البيئة،  حماية  جمال  فـي  اأبحاث  الهند�سة،  الطاقة،  توفري  جمال  فـي 

التنقيب اجليولوجي،  املاء،  االإ�ستك�ساف حتت  النوعي للخ�سب،  التقييم  الدائمة،  للغابات 

االأبحاث اجليولوجية، امل�سح اجليولوجي، ت�سميم الفنون التخطيطية، حتليل اخلطوط 

خدمات  كمبيوتر،  برامج  حتميل  ال�سناعي،  الت�سميم  االإنرتنت،  مواقع  تفعيل  اليدوية، 

املختربات العلمية، م�سح االأرا�سي، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين، 

�سيانة برامج كمبيوتر، فح�ص املواد، االأبحاث امليكانيكية، املعلومات عن االأحوال اجلوية، 

مراقبة اأنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�سول من بعيد، التنقيب عن البرتول، التحاليل 
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فح�ص  البرتول،  حقول  البرتول)م�سح  حقول  م�سح  البرتول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�ص 

التنقيب  التقنية،  امل�ساريع  درا�سات  الفيزياء،  اأبحاث  العبوات،  ت�سميم  البرتول،  اآبار 

تزويد  الفريو�سات،  من  الكمبيوتر  حماية  خدمات  البرتول،  عن  التنقيب  اجليولوجي، 

حمركات بحث على االإنرتنت، تزويد املعلومات العلمية والن�سح واال�ست�سارات فيما يتعلق 

اأجهزة كمبيوتر،  بتعوي�ص الكربون، مراقبة اجلودة، ا�سرتجاع بيانات الكمبيوتر، تاأجري 

االأبحاث  لالآخرين،  والتطوير  البحث  ال�سبكة،  خوادم  تاأجري  كمبيوتر،  برامج  تاأجري 

البيولوجية، االأبحاث اجليولوجية، اأبحاث فـي جمال حماية البيئة، تزويد حمركات بحث 

كمبيوتر،  برامج  تاأجري  كمبيوتر،  برامج  ت�سميم  ال�سبكة،  خوادم  تاأجري  االإنرتنت،  على 

امل�سح  امل�سح،  ال�سناعي،  الت�سميم  التقنية،  امل�ساريع  درا�سات  كمبيوتر،  برامج  حتديث 

اجليولوجي، م�سح االأرا�سي، م�سح حقول البرتول، االأبحاث التقنية، فح�ص املواد، فح�ص 

الن�سيج، التقييم النوعي للغابات الدائمة، االإ�ستك�ساف حتت املاء، تخطيط املدن، التقييم 

النوعي للغابات الدائمة، اختبار كفاءة املركبات على الطرق، التحليل املائي، توثيق االأعمال 

الفنية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االت�ساالت ال�سعودية/�سركة �سعودية م�ساهمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سالت، �ص.ب: 87912  ر.ب: 11652، الريا�ص، اململكة العربية 

ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:  123ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148101

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�سيور،  ناقالت  اآالت،  اأجزاء  حمامل  باليد،  يدار  ما  عدا  زراعية  معدات  زراعية،  اآالت 

رافعات  اآالت،  ناقالت  اآالت،  خر�سانة  خالطات  بولدوزرات،  جرافات  للناقالت،  �سيور 

حفارات  �سحق،  اأجهزة  اآالت،  حفارات  قطع،  اآالت  اآالت،  م�سالف  جر�ص،  اآالت  رفع،  اأجهزة 

خنادق حماريث، روؤو�ص حفر اأجزاء اآالت، اآالت حفر، اآالت جرف الرتاب، م�ساعد، مكائن 

وحمركات هيدرولية، م�سننات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، مولدات الكهرباء، 

اأجهزة �سحن لتحميل واإفراغ احلمولة، اآالت ح�ساد، جمزات ع�سب اآالت، اأجهزة ا�ستخراج 

املعادن من املناجم، خمارط معدات اآلية، اإن�سان اآيل الأغرا�ص �سناعية، اأجهزة رفع، اآالت 

ت�سنيع االأدوات املعدنية، اآالت حفر املناجم، مكائن بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، 

حمركات كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، اآالت تعبيد الطرق، جمارف 

اآلية، جرافات ثلج، مداخل للطرق، اآليات نقل حركة بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية، 

اآليات نقل حركة لالآالت، اآالت هر�ص النفايات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كومات�سو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

 ،173  ،312 اليابان،  طوكيو،  ميناتو-كو،  اأكا�ساكا،  2-ت�سومي   ،6-3 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148127

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيبك اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 9245 رو تيمان�ص، مونرتيال )كيبك(، اإت�ص 8 واي 0اإيه1، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

بلد   -  2021/7/23 االأولوية:  تاريخ   -  2122817 االأولوية:  )رقم  الأولويــــــــة:  حــــــق 

االأولوية: كندا (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148193

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البث بالتلفزيون الكبلي)االت�ساالت، تاأجري زمن الو�سول اإىل �سبكات الكمبيوتر العاملية، 

الكبلي،  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون،  البث  بالراديو،  االإذاعة  الكبل،  بالتلفزيون  البث 

االت�سال بالتلفون اخللوي، توفري غرف الدرد�سة عرب االإنرتنت، االت�سال عرب الطرفيات 

االت�سال  بالتلغراف،  االت�سال  الب�سرية،  االألياف  �سبكات  عرب  االت�سال  احلا�سوبية، 

الكمبيوتر، االت�سال عرب الطرفيات احلا�سوبية،  الر�سائل وال�سور عرب  بالتلفونات، نقل 

اإر�سال  االإلكرتوين،  الربيد  ات�ساالت(،  )خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات  لوحات  خدمات 

الربيد  االت�ساالت،  حول  معلومات  االإنرتنت،  عرب  معايدة  بطاقات  اإر�سال  الفاك�سات، 

اأو  الراديو  )عرب  االآيل  النداء  خدمات  االأنباء،  وكاالت  الر�سائل،  اإر�سال  االإلكرتوين، 

البيانات،  قواعد  اإىل  الو�سول  توفري  االأخرى(،  االإلكرتونية  االت�سال  و�سائل  اأو  التلفون 

ات�سال خلدمات  قنوات  بالراديو)توفري  االإذاعة   )، االإنرتنت  الدرد�سة عرب  توفري غرف 

توفري  للكمبيوتر،  العاملية  بال�سبكة  االرتباط  عرب  االت�ساالت  تقدمي  بعد،  عن  الت�سوق 

اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكات كمبيوتر عاملية، االإذاعة بالراديو، تاأجري زمن الو�سول 

الر�سائل،  اإر�سال  اأجهزة  تاأجري  الفاك�س،  اأجهزة  تاأجري  العاملية،  الكمبيوتر  �سبكات  اإىل 

عرب  االإر�سال  اأو  البث  التلفونات،  تاأجري  االت�سال،  معدات  تاأجري  املودم،  اأجهزة  تاأجري 

اإر�سال الر�سائل، توفري قنوات ات�سال خلدمات الت�سوق  االأقمار ال�سناعية، تاأجري اأجهزة 

عن بعد، توفري معلومات حول االت�ساالت، خدمات توجيه وتو�سيل االت�ساالت عن بعد، 

خدمات عقد املوؤمترات عن بعد، االت�سال بالتلغراف، نقل التلغرافات، خدمات التلغرافات، 

االت�سال بالتلفونات، خدمات التلفونات، توفري قنوات ات�سال خلدمات الت�سوق عن بعد، 

البث بالتلفزيون، خدمات التلك�س، اإر�سال الفاك�سات، اإر�سال امللفات الرقمية، اإر�سال بطاقات 

معايدة عرب االإنرتنت، نقل الر�سائل وال�سور عرب الكمبيوتر، اإر�سال التلغرافات، خدمات 

الربيد ال�سوتي ،خدمات �سلكية، البث الال�سلكي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االت�ساالت ال�سعودية/�سركة �سعودية م�ساهمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سالت، �س.ب: 87912  ر.ب: 11652، الريا�س، اململكة العربية 

ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:  123ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148263

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل)�سل�سات، توابل ال�سلطة، توابل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريي لك�سمبورغ اأ�ص .اأيه . اآر. األ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لوك�سمبورجية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 17رو انطوان جان�ص ،األ- 1820، لوك�سمبورج

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148321

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأعمال  وتوجيه  واإدارة  واالإعالن  الدعاية  واالإعالن)خدمات  الدعاية  وكاالت  خدمات 

وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معر�ص جبور ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 828  ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148468

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين)خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعر�ص منتجات التبغ، �سائل 

اأ�سا�سه النيكوتني، النيكوتني ال�سائل امل�ستخدم مللء ال�سجائر االإلكرتونية، كب�سوالت مليئة 

بالنيكوتني ال�سائل لل�سجائر االإلكرتونية، �سوائل ال�سجائر االإلكرتونية، منكهات كيميائية 

بالنكهات  مملوءة  كب�سوالت  االإلكرتونية،  ال�سجائر  لتعبئة  ت�ستخدم  �سائلة  �سورة  فـي 

مبخرات  االإلكرتونية،  ال�سجائر  االإلكرتونية،  لل�سجائر  �سائلة  �سورة  فـي  الكيميائية 

اأدوات  التدخني االإلكرتونية، بدائل التبغ فـي �سكل حملول �سائل لل�سجائر االإلكرتونية، 

املدخنني والقيب لل�سجائر الكهربائية واالإلكرتونية، علب لل�سجائر االإلكرتونية، ملحقات 

االإلكرتونية،  ال�سجائر  وم�ستلزمات  االإلكرتونية  لل�سجائر  علب  االإلكرتونية،  ال�سجائر 

والقلن�سوات  القبعات  ال�سراويل،  قم�سان،  داخلية،  �سراويل  هوديز،  قبعات،  املالب�ص، 

بالتجزئة(،  البيع  متجر  خدمات  وامل�سروبات،  الطعام،  قم�سان،  بلوزات،  الريا�سية، 

على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  واإعالن،  دعاية  املبيعات،  لتعزيز  البحث  حت�سني حمرك 

�سبكات احلا�سوب، التخطيط لغايات الدعاية واالإعالن، عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم 

التي  االإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  متاجر  بالتجزئة)خدمات  البيع  لغايات 

تعر�ص منتجات التبغ، �سائل اأ�سا�سه النيكوتني، النيكوتني ال�سائل امل�ستخدم مللء ال�سجائر 

االإلكرتونية، كب�سوالت مليئة بالنيكوتني ال�سائل لل�سجائر االإلكرتونية، �سوائل ال�سجائر 

االإلكرتونية، منكهات كيميائية فـي �سورة �سائلة ت�ستخدم لتعبئة ال�سجائر االإلكرتونية، 

كب�سوالت مملوءة بالنكهات الكيميائية فـي �سورة �سائلة لل�سجائر االإلكرتونية، ال�سجائر 

االإلكرتونية، مبخرات التدخني االإلكرتونية، بدائل التبغ فـي �سكل حملول �سائل لل�سجائر 

لل�سجائر  الكهربائية واالإلكرتونية، علب  لل�سجائر  املدخنني والقيب  اأدوات  االإلكرتونية، 

وم�ستلزمات  االإلكرتونية  لل�سجائر  علب  االإلكرتونية،  ال�سجائر  ملحقات  االإلكرتونية، 

ال�سجائر االإلكرتونية، املالب�ص، قبعات، هوديز، �سراويل داخلية، قم�سان، ال�سراويل، القبعات 

عرب  ت�سويق)الت�سويق  وامل�سروبات،(،  الطعام،  قم�سان،  بلوزات،  الريا�سية،  والقلن�سوات 

االإنرتنت، والت�سويق عرب املدونات وغريها من اأ�سكال قنوات االت�سال القابلة للم�ساركة اأو 

�سريعة االنت�سار(، خدمات الت�سويق عرب الهاتف)الت�سويق عرب الهاتف املحمول(، الت�سويق 

عر�ص  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  الت�سويق  اال�ستهدافـي، 

ال�سلع، االإعالن بالراديو، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم فـي اأت�ص اآي، اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،12207 نيويورك  األباين،   40 مكتب   ،700 �سويت  �ستايت  �سارع   90 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 192 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148571

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت )ب�سكويت، ب�سكويت ه�ص، ب�سكويت ه�ص من االأرز، الويفر )الب�سكوت اله�ص(، كعك 

ماأكوالت  ال�سوكوالتة،  من  خفيفة  وجبات  �سوكوالتة،  الكاكاو،  اأ�سا�سها  ماأكوالت  حملى، 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، وجبات خفيفة مطلية بال�سوكوالتة، اأطعمة �سريعة اأ�سا�سها احلبوب، 

حلويات، كعك، ماأكوالت اأ�سا�سها الدقيق، وجبات خفيفة اأ�سا�سها الدقيق، منتجات املخابز، 

حلوى  خبز،  بودينج،  فطائر،  الوفل،  كعك  االإفطار،  حبوب  حلوى،  حلويات،  معجنات، 

التوفـي، علكة، فطائر رقيقة )املافن(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موند ني�سني )تايلند( كو، ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلور 22، اأم تاي تاور يونيت 2202، األ �سيزون بلي�ص، 87 وايرل�ص رود، 

لومبيني، فاتوموان، بانغ كوك 10330، تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3441 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 148642

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبوخة،  خ�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  جممدة،  فواكه  مربيات،  حمفوظة،  فواكه 

خ�سراوات جمففة )وفواكه جمففه(، حليب، فواكه مطبوخة)وفواكه مطبوخة بال�سكر(، 

حلوم)اللحوم واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد(، جلي هالم، للطعام، بي�ص، خ�سراوات 

جمففة، خال�سات حلوم، دهون �ساحلة لالأكل، زيوت للطعام، منتجات احلليب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيكون فينت�سور�ص - م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عجمان مكتب رقم G1- 241C  االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 828، ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145636

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سحقوق الكتيل لالأطفال، طعام لالأطفال، حليب الر�سع، م�سحوق حليب الر�سع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1800 مدينة فـيفاي، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145637

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حليب جمفف منتجات االألبان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1800 مدينة فـيفاي، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147370

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات  الكاكاو،  على  حتتوي  التي  امل�سروبات  القهوة،  ال�ساي،  ال�سوكوال،  الكاكاو، 

ال�سوكوالتة، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكوالته، امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي، امل�سروبات 

�سكر  املخابز،  امل�سروبات، اخلبز ومنتجات  اإعداد هذه  القهوة وم�ستح�سرات  اأ�سا�سها  التي 

وحمليات، املعجنات، الب�سكويت، الكعك املحلى، كعكة ال�سوكوال واملح�سوة بال�سوكوال، كعكة 

وجه  وعلى  احللويات  منتجات  والرقيق،  اله�س  الب�سكويت  الوفل،  كعكة  الكعك،  اجلبنة، 

حلويات  ال�سكرية،  واحللويات  احللوى  العلكة،  تت�سمن  التي  ال�سكر  حلويات  اخل�سو�س 

ال�سوكوالته، ال�سوكوال، ال�سوكوال القابلة للدهن، �سل�سات ال�سوكوالتة، �سراب ال�سوكوالتة، 

املثلجة،  احللويات  احللويات،  البوظة،  والباردة،  املثلجة  احللويات  املنكه،  املركز  ال�سراب 

اللنب  للخبز،  املجمدة  امل�ستح�سرات  جممدة،  معجنات  املثلج،  الكعك  الباردة،  احللويات 

املجمد، املنتجات املعدة من العجني، امل�ستح�سرات املعدة من احلبوب، م�ستح�سرات اخلبز، 

طعام الفطور من احلبوب، البوظة، ال�سراب املثلج، خمروطات البوظة، حلوى البودينغ، 

حلوى الق�سدة املخفوقة، منتجات الوجبات اخلفـيفة على �سكل بو�سار ومقرم�سات الذرة، 

اأو  اجلاودار  ال�سعري،  االأرز،  الذرة،  اأ�سا�سها  التي  اخلفـيفة  الوجبات  منتجات  البو�سار، 

املعجنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،2813-07936 جري�سى  نيو  هانوفر  اي�ست  افـينيو  ديفرو�ست   100 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

-170-



اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147371

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فحو�سات  )مثل  االأ�سخا�س  بعالج  املتعلقة  الطبية  التحاليل  خدمات  الطبية،  اخلدمات 

الرعاية  النقاهة،  دور  خدمات  الدم،  بنوك  خدمات  الدم(،  عينات  واأخذ  ال�سينية  االأ�سعة 

ال�سحية، خدمات املراكز ال�سحية، اال�ست�سارات ال�سحية، خدمات فنيي الب�سريات، خدمات 

تقومي االأ�سنان، الرعاية التلطيفـية )الطب التلطيفـي(، خدمات العيادات الطبية، امل�ساعدة 

الطبية، التمري�س الطبي، العالج الطبيعي، اجلراحة التقوميية، خدمات التطبيب عن 

بعد، الن�سائح ال�سيدالنية، خدمات طب االأ�سنان، خدمات تقومي االأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد وعبيد املال �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية املال، �سارع بنى يا�س، �س.ب: 59 

ديرة دبى، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147374

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فحو�سات  )مثل  االأ�سخا�س  بعالج  املتعلقة  الطبية  التحاليل  خدمات  الطبية،  اخلدمات 

الرعاية  النقاهة،  دور  خدمات  الدم،  بنوك  خدمات  الدم(،  عينات  واأخذ  ال�سينية  االأ�سعة 

ال�سحية، خدمات املراكز ال�سحية، اال�ست�سارات ال�سحية، خدمات فنيي الب�سريات، خدمات 

تقومي االأ�سنان، الرعاية التلطيفـية )الطب التلطيفـي(، خدمات العيادات الطبية، امل�ساعدة 

الطبية، التمري�س الطبي، العالج الطبيعي، اجلراحة التقوميية، خدمات التطبيب عن 

بعد، الن�سائح ال�سيدالنية، خدمات طب االأ�سنان، خدمات تقومي االأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد وعبيد املال �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

بناية املال، �سارع بنى يا�س، �س.ب 59  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ديرة دبى، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147376

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النب، ال�ساي، الكاكاو، ال�سكر، االأرز، التابيوكا، ال�ساجو، النب االإ�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات 

االأ�سود،  النحل والع�سل  املثلجات، ع�سل  الفطائر واحللويات،  امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، 

اخلمرية، م�سحوق اخلبز، امللح، اخلردل، اخلل، ال�سل�سات )توابل(، التوابل، الثلج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سليمان العبد الكرمي واأخوانه املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 675 ال�سفاة، ر.ب: 13007، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147605

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأن�سطة  خدمات  الرتفـيهية،  اخلدمات  التدريب،  توفـري  خدمات  التعليمية،  اخلدمات 

الريا�سية والثقافـية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لو كوردون بلو انرتنا�سونال بي. فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هريينجراخت 28، 1015 بي ال، ام�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147634

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواد الغذائية، التي تتكون من م�سحوق بروتني االأرز املتحلل باملاء امل�ستخدم فـي النظام 

املواد  ال�سويا،  بروتينات  اأو  احلليب  جتاه  احل�سا�سية  من  يعانون  الذين  للر�سع  الغذائي 

الطبي،  لال�ستخدام  املكيف  االأطفال  وغذاء  االأطفال  حليب  من  تتكون  التي  الغذائية، 

املكمالت الغذائية والتغذوية والغذائية للر�سع من اأجل ال�سحة العامة و�سالمه االأطفال 

فـي �سكل �سائل وم�سحوق، حليب اأطفال، طعام لالأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت البوراتوريز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ابوت بارك رود، ابوت بارك ايللينوي 60064، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147710

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واالأقنعة  بالوجه  العناية  م�ستح�سرات  التجميل  م�ستح�سرات  التجميل،  م�ستح�سرات 

والكرميات التجميلية وامل�ستح�سرات التجميلية واالأم�سال وجل للب�سرة والوجه والرقبة 

وال�سفاه والعناية واجلمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوراتوار فـيلورغا كوزميتيك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-4 �سارع دو لي�سبون، 75008 باري�س، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

-173-



اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147864

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تنظيف واإ�سالح املراجل، خدمات اإغالق املباين/ عزل الرطوبة )مبنى(، خدمات 

عزل املباين، خدمات النجارة، خدمات النجارة، خدمات تنظيف املداخن، خدمات تنظيف 

املباين من الداخل، خدمات تنظيف املالب�س، خدمات تاأجري االت التنظيف، خدمات تنظيف 

املباين )االأ�سطح اخلارجية(، خدمات التطهري، خدمات التنظيف اجلاف، خدمات تركيب 

تركيب  خدمات  واإ�سالحه،  وتنظيفه  بالفراء  العناية  خدمات  التجميد،  معدات  واإ�سالح 

واإ�سالح االأفران، خدمات �سيانة االأثاث، خدمات جتديد االأثاث، خدمات تركيب واإ�سالح 

معدات الت�سخني، خدمات تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، خدمات العناية باجللود 

وتنظيف واإ�سالحها، خدمات تركيب االآالت و�سيانتها وت�سليحها، خدمات الدهان الداخلي 

واخلارجي، خدمات تركيب ورق احلائط/ ورق اجلدران، خدمات مكافحة االآفات، عدا عن 

التج�سي�س )و�سع طبقة  والب�ستنه واحلراجة، خدمات  املائية  االأحياء  الزراعية، وتربية 

اجل�س(، خدمات �سباكة املوا�سري، خدمات كي املالب�س، خدمات الت�سقيف )و�سع االأ�سقف(، 

خدمات تركيب ال�سقاالت، خدمات تعقيم االأدوات الطبية / تعقيم االأدوات الطبية، خدمات 

تنظيف ال�سوارع، خدمات �سيانة حمامات ال�سباحة، خدمات تنجيد االأثاث، خدمات اإ�سالح 

مواد التنجيد، غ�سل البيا�سات، خدمات غ�سل املالب�س، خدمات تنظيف النوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا هلث هوم جلوبال ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبى،  على،  بجبل  احلرة  املنطقة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147881

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوظة، مكعبات ثلج، مثلجات، جليد �سالح لالأكل، اجلليد 

للمرطبات �سربات )مثلجات(/ �سربات )مثلجات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االألبان الكويتية الدامناركية �س.م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 835، ال�سفاة 13009، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147882

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوظة، مكعبات ثلج، مثلجات، جليد �سالح لالأكل، اجلليد للمرطبات �سربات )مثلجات(/ 

�سربات )مثلجات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االألبان الكويتية الدامناركية �س.م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 835، ال�سفاة 13009، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147884

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوظة، مكعبات ثلج، مثلجات، جليد �سالح لالأكل، اجلليد 

للمرطبات �سربات )مثلجات(/ �سربات )مثلجات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االألبان الكويتية الدامناركية �س.م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 835، ال�سفاة 13009، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147885

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوظة، مكعبات ثلج، مثلجات، جليد �سالح لالأكل، اجلليد للمرطبات �سربات )مثلجات(/ 

�سربات )مثلجات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االألبان الكويتية الدامناركية �س.م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 835، ال�سفاة 13009، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147998

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة احلا�سوب، اأجهزة احلا�سوب الكمومية، اأجزاء احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب، اأجهزة احلا�سوب 

وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  البيانات،  واإدارة  املعلومات  تكنولوجيا  لتحليل  احلا�سوب  وبرجميات 

احلا�سوب لتطوير التطبيقات، اأجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب للحو�سبة ال�سحابية، اأجهزة 

احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب للحو�سبة املعرفـية، اأجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب للذكاء 

احلا�سوب  اأجهزة  الكتل،  �سل�سلة  لتكنولوجيا  احلا�سوب  وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  اال�سطناعي، 

وبرجميات احلا�سوب للحو�سبة الكمومية والربجمة الكمومية، اأجهزة احلا�سوب وحتديدا وحدات 

النطاق املغناطي�سي )معاجلة البيانات(، االأ�سرطة املمغنطة، الدارات املطبوعة، الدارات املتكاملة، 

لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، االأقرا�س املدجمة )�سوت - فـيديو(، االأقرا�س الب�سرية، مقرنات 

احلو�سبة )معاجلة البيانات(، اأقرا�س احلا�سوب، حامالت البيانات املغناطي�سية، اأجهزة احلا�سوب، 

وحتديدا �سا�سات الفـيديو، اجهزة امل�سح ال�سوئي، الطابعات، الواجهات )معاجلة البيانات(، القارئات 

ال�سا�سات،  املودم،  اأجهزة  امل�سغرة،  املعاجلات  م�سجلة(،  )برامج  الربجميات  البيانات(،  )معاجلة 

مكونات  للحوا�سيب،  حموالت  الطرفـية،  احلوا�سيب  اأجهزة  احلا�سوب،  ذاكرات  احلا�سوب،  اأجهزة 

واملعلومات،  البيانات  الإدارة  البيانات  اأجهزة معاجلة  البيانات،  معدات معاجلة  احلا�سوب،  الأجهزة 

اآليا، االأقرا�س املغناطي�سية، م�سغالت االقرا�س،  ا�سباه املو�سالت، الو�سائط االإلكرتونية املقروءة 

الفـيديو،  م�سجالت  الفاك�س،  اأجهزة  النقد،  ت�سجيل  اآالت  احلا�سبة،  االآالت  االأ�سرطة،  م�سجالت 

احلا�سوب،  اأجهزة  الدارات،  لوحات  احلا�سوب،  رقاقات  الكهربائية،  البطاريات  الفـيديو،  اأ�سرطة 

الأجهزة  البينية  االأ�سطح  لوحات  احلوا�سيب،  حمل  حافظات  االت�ساالت،  حو�سبة  خوادم  حتديدا: 

الكمبيوتر،  فاك�س  مودم  بطاقات  احلوا�سيب،  كابالت  غيار  وقطع  احلا�سوب  كابالت  احلا�سوب، 

اأجهزة نداء ال�سلكي، ع�سي  الفاأرات،  ال�سا�سات، م�ساند  اإك�س�سوارات احلا�سوب، حتديدا: مر�سحات 

التحكم، حموالت الطاقة، حتديدا: من رقمي اإىل تناظري، تناظري اإىل مفاتيح اجلهد الرقمية 

الدارات  الذكية، حموالت  والبطاقات  املتكاملة  الدارات  بطاقات  احلا�سوب،  فاأرات  خطوة بخطوة، 

الذكية،  والبطاقات  املتكاملة  الدارات  لبطاقات  القارئات  الذكية،  البطاقة  وحموالت  املتكاملة 

احلوا�سيب امل�سغرة، مزودات الطاقة الكهربائية، اأجهزة العر�س ال�سوئي، اأجهزة التحكم عن بعد 

البيع، خوادم  املتوا�سل، حمطات نقاط  التيار ومزودات الطاقة  الأجهزة احلا�سوب، واقيات اندفاع 

لتخزين  ال�سرعة  عالية  فرعية  تخزين  اأنظمة  حتديدا:  احلا�سوبية،  التخزين  اأجهزة  احلا�سوب، 

ون�سخ البيانات االإلكرتونية اإما حمليا اأو عرب �سبكة ات�ساالت، برامج حا�سوب وبرجميات حا�سوب 

احلا�سوب،  ت�سغيل  نظام  وبرجميات  برامج  الفـيديو،  األعاب  برجميات  للتنزيل،  وقابلة  م�سجلة 

احلا�سوب  برجميات  العاملية،  احلا�سوب  �سبكة  اإىل  للو�سول  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برجميات 

برجميات  البيانات،  قواعد  الإدارة  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برجميات  امل�ستندات،  الإدارة  امل�ستخدمة 

احلا�سوب امل�ستخدمة لتحديد املواقع، ا�سرتجاع وا�ستالم الن�سو�س، الوثائق االإلكرتونية، الر�سوم 

املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  الداخلية  احلا�سوب  �سبكات  حول  والب�سرية  ال�سمعية  واملعلومات  البيانية 
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امل�ستخدمة لتطوير الربجميات  املحلية والعاملية، برجميات احلا�سوب  العاملية  و�سبكات احلا�سوب 

املنتجات،  يباع كوحدة مع هذه  اإلكرتوين  بتن�سيق  امل�ستخدم  واأدلة  ال�سبكية  املواقع  والتاأليف على 

برجميات احلا�سوب امل�ستخدمة فـي التحكم فـي ت�سغيل وتنفـيذ اأنظمة وبرامج و�سبكات احلا�سوب، 

املتباينة، خوادم احلا�سوب  واأنظمة احلا�سوب  �سبكات  تو�سيل  فـي  امل�ستخدمة  برجميات احلا�سوب 

�سبكة  اأجهزة احلا�سوب معا ومتكني احلو�سبة عرب  لربط  التخزين، برجميات احلا�سوب  واأجهزة 

املوجودة  والعمليات  الربجميات  الأجهزة،  لإدارة  عامليا، برجميات احلا�سوب  اإليها  الو�سول  ميكن 

فـي بيئة تكنولوجيا املعلومات، اأنظمة احلا�سوب التي جتمع بني الأجهزة والربجميات ل�ستخدامها 

نظام  املنتجات،  هذه  مع  كوحدة  تباع  التي  الرقمية  التعليمية  والأدلة  البيانات  وحتليل  اإدارة  فـي 

احلو�سبة ال�سحابية، وحتديدا �سبكة تكامل بني اأجهزة وبرجميات احلا�سوب للتزويد الديناميكي، 

امل�سجلة  ال�سحابية  احلو�سبة  برجميات  احلا�سوب،  موارد  ا�ستهالك  وقيا�س  الفرتا�سية،  املحاكاة 

اأنظمة  ال�سحابية،  اأ�سا�سي للحو�سبة  واإدارة الأجهزة الظاهرية على نظام  القابل للتنزيل لن�سر  اأو 

ال�سطناعي،  الذكاء  ودمج  لتطوير  احلا�سوب  وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  حتديدا:  احلوا�سيب، 

حتديدا: التعلم الآيل، التعلم العميق ومعاجلة اللغة الطبيعية القادرة على جتميع وتنظيم وحتليل 

البيانات، اأنظمة احلوا�سيب، حتديدا: اأجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب لدمج معاجلة اللغات 

الطبيعية )ان ال بيه(، اللغويات احلا�سوبية )�سي ال(، ا�سرتجاع املعلومات )اآي ار( والتعلم الآيل 

)ام ال( القادر على فهم ال�ستعالمات الب�سرية العامة و�سياغة ال�ستجابات، برجميات احلا�سوب 

لتطوير  احلا�سوب  وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  وت�سغيلها،  الكتل  �سل�سلة  تطبيقات  بناء  لتطوير، 

واختبار خوارزميات الكم، اأدلة التوثيق والتعليمات امل�سجلة على الو�سائط الإلكرتونية املقروءة اآليا 

واملتعلقة باأجهزة احلا�سوب اأو برجميات احلا�سوب، املن�سورات الإلكرتونية، املن�سورات الإلكرتونية 

على و�سائط احلا�سوب، حتديدا: ادلة ال�ستخدام، الكتب الر�سادية، والكتيبات التعريفـية، �سحائف 

�سبكات احلا�سوب،  فـي جمال احلا�سوب،  املكتوبة  التعليمية  واملواد  التقدميية  العرو�س  املعلومات، 

تخزين احلا�سوب، اأنظمة ت�سغيل احلوا�سيب، وتكنولوجيا املعلومات، اإدارة قواعد البيانات، احلو�سبة 

ال�سحابية، الذكاء ال�سطناعي، تقنية �سل�سلة الكتل واحلو�سبة الكمية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انرتنا�سيونال بيزني�س ما�سينز كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،10504 واى.  ان  ارمونك،  رود  اورت�سارد  نيو  ا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب:112
 -  2021/3/1 الأولوية:  تاريخ   -  MU/M/2021/033264:الأولوية )رقم  حـــــق الأولويـــــــــة: 

بلد الأولوية: موريتنانيا(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148253

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فوق  باملوجات  التع�سيب  اإزالة  جمال  فـي  الطبية  املعلومات  تقدمي  الطبية،  اخلدمات 

ال�سوتية للمهنيني الطبيني، خدمات م�سورات تتعلق باالأجهزة واالأدوات الطبية، توفـري 

املعلومات الطبية، توفـري املعلومات البحثية للمر�سى واملمار�سني فـيما يتعلق بنتائج درا�سة 

العامل احلقيقي حول ا�ستخدام اإزالة التع�سيب باملوجات فوق ال�سوتية، توفـري املعلومات 

خدمات  ال�سوتية،  فوق  باملوجات  التع�سيب  اإزالة  وعالجات  بعالجات  املتعلقة  الطبية 

العناية ال�سحية، حتديدا: توفـري قاعدة بيانات فـي جماالت اإزالة التع�سب، اإرتفاع �سغط 

الكلى فـي  اأمرا�س  املزمن،  الكلوي  الف�سل  القلب، نوبة قلبية،  انتظام �سربات  الدم وعدم 

املرحلة االأخرية، احت�ساء ع�سلة القلب، اال�سطرابات، االعتالل الكلوي، ومر�س ال�سكري، 

التعفن،  الروماتويدي،  املفا�سل  التهاب  االأن�سولني،  مقاومة  الغذائي،  التمثيل  ا�سطراب 

املعدية  احلركة  ا�سطرابات  معلومات  اأو  و/  التقرحي،  القولون  والتهاب  كرون،  مر�س 

املعوية وتت�سمن اإدخال وجمع البيانات واملعلومات كلها الأغرا�س العالج والت�سخي�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اوت�سوكا ميديكال ديفاي�س�س كو، ال تى دى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-9، كاندا- ت�سوكا�سامات�سي، �سيودا-كو، 

طوكيو، 2-9، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148255

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اخلام  التبغ،  االإلكرتونية،  التدخني  واأجهزة  االإلكرتونية  لل�سجائر  ال�سلكية  املبخرات 

امل�سنع، منتجات التبغ، مبا فـي ذلك ال�سيجار، وال�سجائر، ال�سيجار الرفـيع، تبغ ماكينات 

اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ امل�سغ، تبغ ال�سعوط، ال�سجائر امل�سنوعة من مزيج التبغ 

مبا  املدخنني،  م�ستلزمات  الطبية(،  االأغرا�س  )لغري  التبغ  بدائل  ال�سعوط،  والقرنفل، 

واملناف�س  ال�سجائر  علب  التبغ،  علب  ال�سجائر،  فالتر  ال�سجائر،  واأنابيب  ورق  ذلك  فـي 

للمدخنني، الغاليني، اأدوات اجليب للف ال�سجائر، والعات للمدخنني، اأعواد الثقاب، اأعواد 

التبغ، منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها، اأجهزة اإلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر 

اأو التبغ من اأجل اإطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق، حماليل النيكوتني 

ال�سجائر  االإلكرتوين،  التدخني  اأجهزة  االإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  امل�ستخدمة  ال�سائل 

االإلكرتونية، ال�سجائر االإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية، االأجهزة االإلكرتونية 

ال�ستن�ساق النيكوتني املحتوي على رذاذ، واأجهزة التبخري بالفم للمدخنني، منتجات التبغ 

وبدائل التبغ، م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر االإلكرتونية، قطع ولوازم للمنتجات املذكورة 

اأعواد  وكذلك  امل�سخن  وال�سيجار  ال�سجائر  اإطفاء  اأجهزة   ،34 الفئة  فـي  املت�سمنة،  �سابقا 

التبغ امل�سخنة، علب ال�سجائر االإلكرتونية القابلة الإعادة ال�سحن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�س برودكت�س ا�س. اآ.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3، 2000 نيو �ساتل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148257

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اخلام  التبغ،  االإلكرتونية،  التدخني  واأجهزة  االإلكرتونية  لل�سجائر  ال�سلكية  املبخرات 

امل�سنع، منتجات التبغ، مبا فـي ذلك ال�سيجار، وال�سجائر، ال�سيجار الرفـيع، تبغ ماكينات 

اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ امل�سغ، تبغ ال�سعوط، ال�سجائر امل�سنوعة من مزيج التبغ 

مبا  املدخنني،  م�ستلزمات  الطبية(،  االأغرا�س  )لغري  التبغ  بدائل  ال�سعوط،  والقرنفل، 

واملناف�س  ال�سجائر  علب  التبغ،  علب  ال�سجائر،  فالتر  ال�سجائر،  واأنابيب  ورق  ذلك  فـي 

للمدخنني، الغاليني، اأدوات اجليب للف ال�سجائر، والعات للمدخنني، اأعواد الثقاب، اأعواد 

التبغ، منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها، اأجهزة اإلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر 

اأو التبغ من اأجل اإطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق، حماليل النيكوتني 

ال�سجائر  االإلكرتوين،  التدخني  اأجهزة  االإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  امل�ستخدمة  ال�سائل 

االإلكرتونية، ال�سجائر االإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية، االأجهزة االإلكرتونية 

ال�ستن�ساق النيكوتني املحتوي على رذاذ، واأجهزة التبخري بالفم للمدخنني، منتجات التبغ 

وبدائل التبغ، م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر االإلكرتونية، قطع ولوازم للمنتجات املذكورة 

اأعواد  وكذلك  امل�سخن  وال�سيجار  ال�سجائر  اإطفاء  اأجهزة   ،34 الفئة  فـي  املت�سمنة،  �سابقا 

التبغ امل�سخنة، علب ال�سجائر االإلكرتونية القابلة الإعادة ال�سحن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�س برودكت�س ا�س. اآ.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3، 2000 نيو �ساتل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148260

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اخلام  التبغ،  االإلكرتونية،  التدخني  واأجهزة  االإلكرتونية  لل�سجائر  ال�سلكية  املبخرات 

امل�سنع، منتجات التبغ، مبا فـي ذلك ال�سيجار، وال�سجائر، ال�سيجار الرفـيع، تبغ ماكينات 

اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ امل�سغ، تبغ ال�سعوط، ال�سجائر امل�سنوعة من مزيج التبغ 

مبا  املدخنني،  م�ستلزمات  الطبية(،  االأغرا�س  )لغري  التبغ  بدائل  ال�سعوط،  والقرنفل، 

واملناف�س  ال�سجائر  علب  التبغ،  علب  ال�سجائر،  فالتر  ال�سجائر،  واأنابيب  ورق  ذلك  فـي 

للمدخنني، الغاليني، اأدوات اجليب للف ال�سجائر، والعات للمدخنني، اأعواد الثقاب، اأعواد 

التبغ، منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها، اأجهزة اإلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر 

اأو التبغ من اأجل اإطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق، حماليل النيكوتني 

ال�سجائر  االإلكرتوين،  التدخني  اأجهزة  االإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  امل�ستخدمة  ال�سائل 

االإلكرتونية، ال�سجائر االإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية، االأجهزة االإلكرتونية 

ال�ستن�ساق النيكوتني املحتوي على رذاذ، واأجهزة التبخري بالفم للمدخنني، منتجات التبغ 

وبدائل التبغ، م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر االإلكرتونية، قطع ولوازم للمنتجات املذكورة 

اأعواد  وكذلك  امل�سخن  وال�سيجار  ال�سجائر  اإطفاء  اأجهزة   ،34 الفئة  فـي  املت�سمنة،  �سابقا 

التبغ امل�سخنة، علب ال�سجائر االإلكرتونية القابلة الإعادة ال�سحن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�س برودكت�س ا�س. اآ.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3، 2000 نيو �ساتل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148261

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اخلام  التبغ،  االإلكرتونية،  التدخني  واأجهزة  االإلكرتونية  لل�سجائر  ال�سلكية  املبخرات 

امل�سنع، منتجات التبغ، مبا فـي ذلك ال�سيجار، وال�سجائر، ال�سيجار الرفـيع، تبغ ماكينات 

اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ امل�سغ، تبغ ال�سعوط، ال�سجائر امل�سنوعة من مزيج التبغ 

مبا  املدخنني،  م�ستلزمات  الطبية(،  االأغرا�س  )لغري  التبغ  بدائل  ال�سعوط،  والقرنفل، 

واملناف�س  ال�سجائر  علب  التبغ،  علب  ال�سجائر،  فالتر  ال�سجائر،  واأنابيب  ورق  ذلك  فـي 

للمدخنني، الغاليني، اأدوات اجليب للف ال�سجائر، والعات للمدخنني، اأعواد الثقاب، اأعواد 

التبغ، منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها، اأجهزة اإلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر 

اأو التبغ من اأجل اإطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق، حماليل النيكوتني 

ال�سجائر  االإلكرتوين،  التدخني  اأجهزة  االإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  امل�ستخدمة  ال�سائل 

االإلكرتونية، ال�سجائر االإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية، االأجهزة االإلكرتونية 

ال�ستن�ساق النيكوتني املحتوي على رذاذ، واأجهزة التبخري بالفم للمدخنني، منتجات التبغ 

وبدائل التبغ، م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر االإلكرتونية، قطع ولوازم للمنتجات املذكورة 

اأعواد  وكذلك  امل�سخن  وال�سيجار  ال�سجائر  اإطفاء  اأجهزة   ،34 الفئة  فـي  املت�سمنة،  �سابقا 

التبغ امل�سخنة، علب ال�سجائر االإلكرتونية القابلة الإعادة ال�سحن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�س برودكت�س ا�س. اآ.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3، 2000 نيو �ساتل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148275

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي الزراعة والب�ستنة واحلراجة، اأ�سمدة، املغذيات للنباتات. 

املن�سطات احليوية للنبات، مواد لتح�سني الرتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأغرونوتري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بارك اكتيفـي�سرتى 3 افـينيو دى ىل، اور�سيدى 31390 كربون، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 49945

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2009/8/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1322 فـي 2019/12/15م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: ذا �سيكوند كاب كوفـي كومباي انك

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بن مريزا الدولية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 2901 ر.ب: 112

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/9/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 49945

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2009/8/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1322 فـي 2019/12/15م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: بن مريزا الدولية �ص.م.م

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: م�ساريع اللون الأخ�سر املتحدة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 117 ر.ب: 116

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2020/12/30م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 53852

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/9/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 885 فـي 2009/4/15م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: �سركة الباكر للتجارة و املقاولت �ص.م.م

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: نور ال�سماء العاملية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة اجلنوبية ، ولية ال�سيب ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/10/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 72793

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 976 فـي 2012/6/23م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: مي�سان للتمور واحللويات

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة التجارة وال�ستثمار �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: روي، ولية مطرح، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/10/12م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117070

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: لوؤلوؤة جمي�ص للتجارة

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ذروة املجد اجلنوبية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 78 ر.ب: 325

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/9/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 132076

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/3/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1322 فـي 2019/12/15م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: الركن الدبلوما�سي

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ركن الكيان الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 327 ر.ب: 511

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/9/30م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 134450

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/10/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1395 فـي 2021/6/13م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: اأبو هال العاملية �ص.م.م

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة الأنفال املتحدة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 325 ر.ب: 311

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/6/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 134450

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/10/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1395 فـي 2021/6/13م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: اأبو هال العاملية �ص.م.م

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة طيف الرحاب

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 21 ر.ب: 130

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/7/6م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م
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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: 138299

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1364 فـي 2020/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بريحاء م�سقط العاملية �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: نور م�سقط العاملية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 292 ر.ب: 122, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/12م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33603

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 792 فـي 2005/1/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف هوفامان ل رو�س اأ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فارما & �سويز جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 30 6300 ز ج �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/7/15م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33604

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 792 فـي 2005/1/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف هوفامان ل رو�س اأ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فارما & �سويز جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 30 6300 ز ج �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/7/15م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33606

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 792 فـي 2005/1/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اف هوفامان ل رو�س اأ جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: فارما & �سويز جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 30 6300 ز ج �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/7/15م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5006

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1999/1/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 632 فـي 1998/10/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز اإل اإل �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هورميل فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هورميل بلي�س, اأو�سنت, ميني�سوتا 55912, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5007

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1999/1/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 632 فـي 1998/10/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز اإل اإل �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هورميل فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هورميل بلي�س, اأو�سنت, ميني�سوتا 55912, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5008

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 31

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1999/1/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 632 فـي 1998/10/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز اإل اإل �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هورميل فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هورميل بلي�س, اأو�سنت, ميني�سوتا 55912, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5009

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 31

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1999/1/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 632 فـي 1998/10/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز اإل اإل �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هورميل فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هورميل بلي�س, اأو�سنت, ميني�سوتا 55912, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5944

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2000/4/15م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 664 فـي 2000/1/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز اإل اإل �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هورميل فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هورميل بلي�س, اأو�سنت, ميني�سوتا 55912, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5945

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2000/4/15م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 664 فـي 2000/1/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز اإل اإل �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هورميل فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هورميل بلي�س, اأو�سنت, ميني�سوتا 55912, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6972

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/2/21م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 674 فـي 2000/1/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز اإل اإل �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هورميل فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هورميل بلي�س, اأو�سنت, ميني�سوتا 55912, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6973

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/1م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز اإل اإل �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: هورميل فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هورميل بلي�س, اأو�سنت, ميني�سوتا 55912, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/31م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/9/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 2479

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1994/6/18م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفي�سرتو دويت�سالند ايه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفي�سرت و اإنتليكت�سوال بروبرتي جي اأم بي اأت�س اآند كو. كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كايزر - ويلهم - اأيل 60, 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 2480

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1994/6/18م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفي�سرتو دويت�سالند ايه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفي�سرت و اإنتليكت�سوال بروبرتي جي اأم بي اأت�س اآند كو. كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كايزر - ويلهم - اأيل 60, 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 2484

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1994/6/18م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفي�سرتو دويت�سالند ايه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفي�سرت و اإنتليكت�سوال بروبرتي جي اأم بي اأت�س اآند كو. كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كايزر - ويلهم - اأيل 60, 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9555

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/12م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 960 فـي 2004/2/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفي�سرتو دويت�سالند ايه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفي�سرت و اإنتليكت�سوال بروبرتي جي اأم بي اأت�س اآند كو. كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كايزر - ويلهم - اأيل 60, 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20753

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/10/13م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 743 فـي 2003/5/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفي�سرتو دويت�سالند ايه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفي�سرت و اإنتليكت�سوال بروبرتي جي اأم بي اأت�س اآند كو. كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كايزر - ويلهم - اأيل 60, 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20754

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/10/13م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 743 فـي 2003/5/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفي�سرتو دويت�سالند ايه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفي�سرت و اإنتليكت�سوال بروبرتي جي اأم بي اأت�س اآند كو. كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كايزر - ويلهم - اأيل 60, 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20755

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/16م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 750 فـي 2003/1/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفي�سرتو دويت�سالند ايه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفي�سرت و اإنتليكت�سوال بروبرتي جي اأم بي اأت�س اآند كو. كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كايزر - ويلهم - اأيل 60, 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 20756

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/16م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 747 فـي 2003/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كوفي�سرتو دويت�سالند ايه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كوفي�سرت و اإنتليكت�سوال بروبرتي جي اأم بي اأت�س اآند كو. كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كايزر - ويلهم - اأيل 60, 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 108628

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/9/4م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1200 فـي 2017/7/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك اآوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 108629

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/9/4م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1200 فـي 2017/7/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك اآوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126124

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1284 فـي 2019/3/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك اآوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126125

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 8

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1284 فـي 2019/3/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك اآوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126126

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1284 فـي 2019/3/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك اآوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126127

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1284 فـي 2019/3/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك اآوتدوربرودكت�س تكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126715

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126716

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 8

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126717

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126718

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126719

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126720

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 8

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126721

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126722

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126723

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/18م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1292 فـي 2019/5/12م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126724

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/18م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1292 فـي 2019/5/12م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126725

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/7م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1288 فـي 2019/4/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126726

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/18م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1292 فـي 2019/5/12م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تكرتونيك باورتولزتكنولوجي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: تكرتونيك كوردلي�س جي بيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100 اإنـــوفي�ســـن واي, اأندر�ســـون كارولينــــا اجلنوبيـــــة 29621, 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/10/12م
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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 الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

16105
ما�سرتكارد

 انرتنا�سيونال انكوربوريتد 
1991/10/2التجارة وال�سناعة

26106
ما�سرتكارد

 انرتنا�سيونال انكوربوريتد  
1991/10/2التجارة وال�سناعة

36107
ما�سرتكارد

 انرتنا�سيونال انكوربوريتد  
1991/10/2التجارة وال�سناعة

1991/5/10التجارة وال�سناعةاجمن انك   46113

2011/10/30  التجارة وال�سناعةاوتي�س اليفاتور كومبني   571008

2011/10/30  التجارة وال�سناعةاوتي�س اليفاتور كومبني   671009

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   726686

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   826687

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   926688

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1026675

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1126676

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1226677

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1326678

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1426682

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1526683

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1626679
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1726680

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1826681

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   1926684

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   2026685

2001/11/4التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن   2126691

2001/11/28  التجارة وال�سناعةذا كوكا كول كومبني   2226786

2001/11/28  التجارة وال�سناعةذا كوكا كول كومبني   2326787

2011/12/11التجارة وال�سناعةاملا�سة لت�سنيع اللحوم �س.ذ.م.م  2471049

1991/11/23  التجارة وال�سناعةبريزدروف اأ.جي   256271

1991/11/16التجارة وال�سناعةفان�س انك266253

1991/11/16التجارة وال�سناعةفان�س انك276254

1991/4/21  التجارة وال�سناعةجلوبال جوري براندز بي.فـي  285384

2974902
�سول�س �سين�س

 اأند اجننرينغ كو ليمتد  
2012/6/18  التجارة وال�سناعة

3074901
�سول�س �سين�س

 اأند اجننرينغ كو ليمتد  
2012/6/18  التجارة وال�سناعة

2011/11/21  التجارة وال�سناعةاي تي �سي ليمتد   3171221

2011/11/21  التجارة وال�سناعةاي تي �سي ليمتد   3271222

2011/11/21  التجارة وال�سناعةاي تي �سي ليمتد   3371223

2011/10/10التجارة وال�سناعةريني�سان�س هوتيل هولدينغز, انك3470687
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/10/10التجارة وال�سناعةريني�سان�س هوتيل هولدينغز, انك3570688

3639671
ال�سركة العاملية

للمواد الغذائية
2006/4/16التجارة وال�سناعة

1991/12/4التجارة وال�سناعةذابروكرت اند غامبل كومبني376315

2011/10/9التجارة وال�سناعةما�ستيلون ات�س ان او ا�س ا�س ايه3870678

2011/11/15التجارة وال�سناعةذا جيليت كومبانى ال ال �سي3971162

2011/8/8التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4069629

2011/8/8التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4169630

2011/8/8التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4269631

2011/8/8التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4369632

2011/8/8التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4469633

2011/8/8التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4569634

2011/8/8التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4669635

2011/8/8التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4769636

2011/12/3التجارة وال�سناعةجرنال ميلز انك4871446

4926160
�سانغيونغ موتور

 كومباين - م�ساهمة
2001/8/15التجارة وال�سناعة

2011/10/5التجارة وال�سناعةمرياج ريزورت�س, انكوربوريتيد5070564

2011/10/5التجارة وال�سناعةمرياج ريزورت�س, انكوربوريتيد5170563

5270570
ام جي ام ري�سورت�س 

انرتنا�سيونال
2010/10/5التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

5370569

ام جي ام ري�سورت�س 

انرتنا�سيونال

2011/10/5التجارة وال�سناعة

5470568

ام جي ام ري�سورت�س 

انرتنا�سيونال

2011/10/5التجارة وال�سناعة

5570567

ام جي ام ري�سورت�س 

انرتنا�سيونال

2011/10/5التجارة وال�سناعة

5670566

ام جي ام ري�سورت�س 

انرتنا�سيونال

2011/10/5التجارة وال�سناعة

5770565

ام جي ام ري�سورت�س 

انرتنا�سيونال

2011/10/5التجارة وال�سناعة

2011/10/3التجارة وال�سناعةوي�سرتن انرتتريد ال تي دي5870522

5971164

�سوميتومو ربر

 اإند�سرتيز, األ تي دي

2011/11/15التجارة وال�سناعة

2002/01/5التجارة وال�سناعةمريك �سارب اآند دوهم بي.فـي6027009

2001/10/17التجارة وال�سناعة�سيجنوم انرتنا�سيونال اي جي6126526

2001/10/17التجارة وال�سناعة�سيجنوم انرتنا�سيونال اي جي6226527

6325287

ديرنز كلوب

 انرتنا�سيونال ليميتد

2001/4/8التجارة وال�سناعة

6470485

�سركة كيو .ان.بي

 للخدمات املالية

2011/10/2التجارة وال�سناعة

6570486

�سركة كيو .ان.بي

 للخدمات املالية

2011/10/2التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

6670487

�سركة كيو .ان.بي

 للخدمات املالية

2011/10/2التجارة وال�سناعة

6770488

�سركة كيو .ان.بي

 للخدمات املالية

2011/10/2التجارة وال�سناعة

1991/10/30التجارة وال�سناعة�شركة برادات مطرح �ش.م.م686207

1991/10/16التجارة وال�سناعة�شركة برادات مطرح �ش.م.م696143

7072013

�سيكو هولدجنز كابو�سيكي 

كاي�سا )وتتاجر با�سم �سيكو 

هولدجنزكوربوري�سن(

2011/12/28التجارة وال�سناعة

2011/1/15التجارة وال�سناعة�شيل الدولية �ش.م.م7166349

2011/10/2التجارة وال�سناعةال بي �شي - اي بي ليمتد7270506

2011/10/2التجارة وال�سناعةال بي �شي - اي بي ليمتد7370507

2011/10/2التجارة وال�سناعةال بي �شي - اي بي ليمتد7470508

2011/10/29التجارة وال�سناعةزافكو �ش. م.ح7570943

2001/4/22التجارة وال�سناعةال�شيدلية الوطنية �ش.م.م76025389

2001/4/22التجارة وال�سناعةال�شيدلية الوطنية �ش.م.م77025389
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ا�ستــدراك

�أنـــــه قـــد وقــــع خطـــاأ مـــادي عنــــد  تنـــوه وز�رة �لتجــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار �إىل 

ن�سـر �إعالن بدء �أعمال �لت�سفيـة ل�سركة جوهرة �حلد للتجارة �ش.م.م، �ملن�سـور فـي �جلريدة 

الر�سميـــة العـــــدد )1409(، �ل�ســـادر بتاريــــخ 19 �سفـــر 1443هـ، �ملو�فــــق 26 �سبتمبـــر 2021م، 

�إذ ورد ��سم �مل�سفي ورقم هاتفه كاالآتي:

حارب بن �سامل بن حارب املعمري

هاتف رقم: 94000958

وال�سحيــــح هـــــو:

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات

هاتف رقم: 99055200

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإبداع مرتفعات ق�شبية البو�شعيد �ش.�ش.و
يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�صركة �إبد�ع مرتفعات ق�صبية �لبو�صعيد �ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 
بالرقـم ١١٠١٢٤١, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
�ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:1٠٩٨  ر.ب:٢11 
 هاتف رقم:٩٩٥٦٥٠٦٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأركون العاملية �ش.م.م
بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  و�ل�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �لذهبية  �حلمد�ين  مكتب  يعلن 
�لـتجاري بالرقـم ١٢٩٧١٠٩,  �ل�صجل  �أمانة  �لعاملية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى  �أركون  �صركة 
وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
اخلوير - مبنى رقم:٢٨٣٥ - بناية برج املدينة - الطابق الثالث - �شقة رقم:٣1٠

�ش.ب:٥٧٥  ر.ب:1٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٣٥111٦ - ٢٤٩٩1٨٩٩ فاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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عبداللـه بن حمد بن �شلطان ال�شيباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمجر اجلمار احلديث �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن حمد بن �صلطان �ل�صيباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حمجر �جلمار 
�حلديث �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧١٨٢٨, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٣٥1  ر.ب:٥11 
هاتف رقم:٩٩٣1٢٢٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

�شيف بن علي بن �شيف البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعف للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  �ل�صعف  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبو�صعيدي  �صيف  بن  علي  بن  �صيف  يعلن 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٨٠٨٦٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٩٨٧٦٧٧٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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يعقوب بن هوي�شل بن �شامل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال مقنيات للتجارة - ت�شامنية
مقنيات  �صمال  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكلباين  �صامل  بن  هوي�صل  بن  يعقوب  يعلن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٧٧٦٦, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:٢٤٥  ر.ب:1٥٠
هاتف رقم:٩٥٢1٧٦٦1 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

زايد بن مبارك بن من�شور ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفوة احلزم للتجارة - تو�شية
�حلزم  �صفوة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صيابي  من�صور  بن  مبارك  بن  ز�يد  يعلن 
للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٨٨٣١٦, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٣٧  ر.ب:٣٢٩ 
هاتف رقم:٩٢٣٨٩٤٨٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

طوير�ش بن �شعيد بن طوير�ش البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بريق الأحجار املثالية �ش.م.م

يعلن طوير�ش بن �صعيد بن طوير�ش �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بريق �لأحجار 
�ملثالية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١١٤٨٠, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٧٧٧٥٨٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

وليد بن �شعيد بن مطر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوري غ�شفان للتجارة - ت�شامنية

يعلن وليد بن �صعيد بن مطر �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جوري غ�صفان للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٦١٧٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٥٥  ر.ب:٣٢٥ 
هاتف رقم:٩٢٣٧٢٣٥1 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

يا�شر بن مرهون بن خمي�ش اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفكار الطيف - تو�شية
يعلن يا�صر بن مرهون بن خمي�ش �ليحمدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أفكار �لطيف - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٤٢٢٨٠, وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب:٥٥٠  ر.ب:11٧ 
هاتف رقم:٩٩٢٤٧٠٣٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

فهد بن �شلطان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة فهد بن �شلطان بن عبداللـه املعمري وولده للتجارة واملقاولت - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة فهد بن �صلطان بن  يعلن فهد بن �صلطان بن عبد�للـه �ملعمري 
عبد�للـه �ملعمري وولده للتجارة و�ملقاولت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١١٢٧٦٢٠ بالرقـم 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
 ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٩٦  ر.ب:٣٢٤ 
هاتف رقم:٩٩٦٧٩٧٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

خالد بن را�شد بن �شليمان احلامدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة م�شاريع خيوط الفجر احلديثة للمقاولت - ت�شامنية

يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع خيوط  �أنـه  �صليمان �حلامدي  ر��صد بن  يعلن خالد بن 
�لفجر �حلديثة للمقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
١١٠١١٥٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �لآتـي:
 �ش.ب:1٢  ر.ب:٣11 

هاتف رقم:٩٩٧1٩٦٨٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شافر العاملية �ش.م.م
�لعاملية  �مل�صافر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعجمي  �أحمد  بن  حممد  بن  عبد�للـه  يعلن 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٠٤٦٥, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٨11  ر.ب:٣11 
هاتف رقم:٧11٤11٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

القا�شم بن جمعة بن �شالم ال�شقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التدقيق الثالثي للتجارة - ت�شامنية

�لثالثي  �لتدقيق  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�صقري  �صالم  بن  جمعة  بن  �لقا�صم  يعلن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٢١٤٩, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٢٤٠٦٦٦٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن �شلطان بن �شامل امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شلوت املتحدة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن �صلطان بن �صامل �مل�صكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صلوت �ملتحدة �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٩٥٥٠٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:٩٤٣  ر.ب:11٤ 
هاتف رقم:٩٥٢٧1٥٠٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

�شالح بن علي احل�شرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شالح بن علي احل�شرمي واأولده للتجارة - تو�شية

يعلن �صالح بن علي �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صالح بن علي �حل�صرمي و�أولده 
للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٢٦٤٢٠, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٦٤٧٧٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شالح بن علي بن �شالح احل�شرمي وولده للتجارة - تو�شية

يعلن �صالح بن علي �حل�صرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صالح بن علي بن �صالح �حل�صرمي 
وولده للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣١٠٧٤٨٥, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٦٤٧٧٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

ماجد بن �شامل بن �شعيد العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شرايا �شحار الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

�صحار  �صر�يا  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعي�صائي  �صعيد  بن  �صامل  بن  ماجد  يعلن 
�لذهبية للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
١١٦٩٦٥٠, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �لآتـي:
 ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:11  ر.ب:٣11
هاتف رقم:٩٥٤1٨٥٥٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اأمل بنت �شعيد بن �شامل الرحبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شيم اخليال الربونزي �ش.م.م
تعلن �أمل بنت �صعيد بن �صامل �لرحبية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة مر��صيم �خليال �لربونزي 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٣٤٧٤٥٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٢م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
 ولية بدبد - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٦٠٠  ر.ب:٤٨٨
هاتف رقم:٩٢٧٤٧٦٢٠ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

بدر بن هالل بن �شعيد ال�شق�شي
و�شيف بن عامر بن �شامل املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قرميد لالأعمال �ش.م.م

يعلن بدر بن هالل بن �صعيد �ل�صق�صي و�صيف بن عامر بن �صامل �ملعمري �أنـهما يقــومان 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  بت�صفـيــة �صركة قرميد لالأعمال �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدهما  وللم�صفيني   ,١٣٢٩٧٢٤
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــيني فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
  حمافظة م�شقط

�ش.ب:1٢٣1  ر.ب:٣11
هاتف رقم:٩٩٤111٤٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـيان مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـيني 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــيان

علي بن يو�شف بن حممد املطرو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة بن يو�شف الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�شية

يعلن علي بن يو�صف بن حممد �ملطرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بن يو�صف �لوطنية للتجارة 
وللم�صفي   ,١٠٥٦٢١٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - و�ملقاولت 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٣٢٤  ر.ب:٣٢٤
هاتف رقم:٩٦٣٣11٣٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

هالل بن علي بن حمد ال�شلماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة الإبداع العاملي ال�شامل خلدمات التطوير والتجارة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لإبد�ع �لعاملي �ل�صامل  يعلن هالل بن علي بن حمد �ل�صلماين 
خلدمات �لتطوير و�لتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٦٩٩٨, 
فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٠/٧/٢٦م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
اخلوير - حمافظة م�شقط
هاتف رقم:٩٣٥٠٥٠٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

ح�شن بن مو�شى بن يو�شف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرق الأو�شط للرتويج والت�شويق �ش.م.م
للرتويج  �لأو�صط  �ل�صرق  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  يو�صف  بن  مو�صى  بن  ح�صن  يعلن 
و�لت�صويق �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٥٤٤٨٦١, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:٣٨٥  ر.ب:11٤

هاتف رقم:٢٤٧٩٩٣٥٠  فاك�ش رقم:٢٤٧٠1٠٩٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

اأحمد بن حممد بن عبداللـه الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور ملنتجات الأملنيوم - ت�شامنية

ملنتجات  �لنور  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لهنائي  عبد�للـه  بن  حممد  بن  �أحمد  يعلن 
�لأملنيوم - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٥٧٨٦,  وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٢٢٣٠٧٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

طالل بن مو�شى بن علي الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزدجايل للخدمات املتحدة �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لزدجايل للخدمات  يعلن طالل بن مو�صى بن علي �لزدجايل 
�ملتحدة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٥٢٢٦, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٩٠٤٤٤٠٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

�شامل بن عبداللـه بن حمدان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل جنوب لوى للتجارة - تو�شية
لوى  �صركة تالل جنوب  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملعمري  بن حمد�ن  عبد�للـه  بن  �صامل  يعلن 
وللم�صفي   ,١١٨٥٨١٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية لوى - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٩٩  ر.ب:٣٢٥
هاتف رقم:٩٩٢٢٣٠٤٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

عبدالرحمن بن اأحمد بن �شليمان املجيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البتكار احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبد�لرحمن بن �أحمد بن �صليمان �ملجيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لبتكار �حلديثة 
لتفاق  وفقا   ,١٢٦٨٠٥٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/١٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٦٣1٣٨٩1 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

�شعيد بن زايد بن خمي�ش بيت حميدون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن حميدون واأولده للتجارة - تو�شية

يعلن �صعيد بن ز�يد بن خمي�ش بيت حميدون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �بن حميدون و�أولده 
للتجارة - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٠٧٠٦٦, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٢٢٧٤٥٠٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن عقيل بن �شامل باعلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرباط للتطوير املتعدد املحدودة �ش.م.م

�ملتعدد  للتطوير  �صركة مرباط  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  باعلوي  �صامل  بن  �أحمد بن عقيل  يعلن 
�ملحدودة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٢١٠٥١, وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  �ل�صركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٩٨٥٢٢٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

�شامل بن اأحمد بن بخيت الربعمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درب البوادي �ش.م.م

يعلن �صامل بن �أحمد بن بخيت �لربعمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة درب �لبو�دي �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٨٥٩٨, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٨٨٨٨٦٦٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمود اخلوير �ش.م.م

يعلن �صامل بن �أحمد بن بخيت �لربعمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة عمود �خلوير �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٣١١٧, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٨٨٨٨٦٦٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

عبداللـه بن �شامل بن اأحمد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة معهد ال�شرق للتدريب الإداري والتقني �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �صامل بن �أحمد �ل�صنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة معهد �ل�صرق للتدريب 
�لإد�ري و�لتقني �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١١٥٣٦٠,  وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٩٤٨1٢1٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمطة ميناء �شاللة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �صامل بن �أحمد �ل�صنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حمطة ميناء �صاللة 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,٢١٦٢٣٤٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٩٤٨1٢1٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

علي بن حممد بن �شامل قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شماء ال�شتوية للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن حممد بن �صامل قطن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صماء �ل�صتوية للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٥٥٥٣, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم:٩٧٠٦1٥٥٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن عي�شى بن علي املع�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأحمد عي�شى علي املع�شني و�شريكه للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

علي  عي�صى  �أحمد  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملع�صني  علي  بن  عي�صى  بن  �أحمد  يعلن 
�ملع�صني و�صريكه للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 
بالرقـم ٢١٧٢٠١١, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٤٠٤  ر.ب:٢1٤
هاتف رقم:٩٦٥٥٨٨٨٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

حممد بن �شامل بن م�شعود تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة حممد بن �شامل م�شعود تبوك للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن �صامل بن م�صعود تبوك �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممد بن �صامل م�صعود 
تبوك للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٧٠٩١, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٥٨1٧٦٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

عبدالعزيز بن حفيظ بن عبدالعزيز الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجم املا�شي املتحدة �ش.م.م

يعلن عبد�لعزيز بن حفيظ بن عبد�لعزيز �لرو��ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لنجم �ملا�صي 
�ملتحدة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٥٦٧٢٢, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٣٥1111٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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قي�ش بن �شامل بن عبدالعزيز الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العود الأزرق لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن قي�ش بن �صامل بن عبد�لعزيز �لرو��ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعود �لأزرق لال�صتثمار 
حــــــق  بالرقـم ١٣٨٥٥١٦, وللم�صفي وحـده  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �ش.م.م, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٥11٠٥٥٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

علي بن م�شلم بن �شامل العوائد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة التطوير الوطنية املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن علي بن م�صلم بن �صامل �لعو�ئد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لتطوير �لوطنية �ملتحدة 
للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٢٣٣٥, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩1٧1٠٨٠٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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خمي�ش بن نا�شر بن �شليمان القا�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الركن امل�شتقيم �ش.م.م
يعلن خمي�ش بن نا�صر بن �صليمان �لقا�صمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لركن �مل�صتقيم 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٤٢٤٨, وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/٨/٢٥م,  �ملوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٨٥  ر.ب:٦1٥
هاتف رقم:٩٩٤٣٧٣1٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

يون�ش بن �شليمان بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شحراء العربية الوطنية �ش.م.م
يعلن يون�ش بن �صليمان بن حمد �لعامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صحر�ء �لعربية 
�لوطنية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨١٦٩٤, وفقا لتفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠١٨/٤/١٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٢٤٤٤٩٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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خالد لبخ�ش خدابخ�ش البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل اجلمريا �ش.م.م
يعلن خالد لبخ�ش خد�بخ�ش �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تالل �جلمري� �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٨٠٣٥٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٠/١٠م, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
اخلو�ش - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:11٠٥  ر.ب:11٢
هاتف رقم:٩٩٣٧٩1٨٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجواء جمريا �ش.م.م

يعلن خالد لبخ�ش خد�بخ�ش �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أجو�ء جمري� �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١١٠٩٢٦٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٠/١٠م, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
اخلو�ش - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:11٠٥  ر.ب:11٢
هاتف رقم:٩٩٣٧٩1٨٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اجلمريا احلديثة �ش.م.م

يعلن خالد لبخ�ش خد�بخ�ش �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �جلمري� �حلديثة 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٨٤٢٧١٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
اخلو�ش - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:11٠٥  ر.ب:11٢
هاتف رقم:٩٩٣٧٩1٨٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

حممد بن خليفة بن را�شد ال�شافعي
اإعــــــــــالن

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

يعلن حممد بن خليفة بن ر��صد �ل�صافعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أزهار �جلزيرة �لعاملية 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣٠٨٧٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم:٩٦٥٩٥٩٧٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

يعقوب بن يحيى بن �شامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل املجد الدولية �ش.م.م

�لدولية  �ملجد  يقــوم بت�صفـيــة �صركة تالل  �أنـه  �لعامري  �صامل  يعلن يعقوب بن يحيى بن 
حــــــق  بالرقـم ١١٧١٤٠٨, وللم�صفي وحـده  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �ش.م.م, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب:٥1٦  ر.ب:1٢1
هاتف رقم:٩٨٩٣٠٠٣٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوط بي�شاء العاملية �ش.م.م

يعلن يعقوب بن يحيى بن �صامل �لعامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خطوط بي�صاء �لعاملية 
حــــــق  بالرقـم ١٢٣٤٦٢٩, وللم�صفي وحـده  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �ش.م.م, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٥1٦  ر.ب:1٢1
هاتف رقم:٩٨٩٣٠٠٣٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
لل�شركة العاملية لال�شتثمارات والأعمال الدولية �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �صعيد بن حمد �لدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �ل�صركة �لعاملية لال�صتثمار�ت 
وفقا   ,١٠٠٥٧٠٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �لدولية  و�لأعمال 
لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٦٤٤  ر.ب:1٣٠
هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العاملية للهند�شة والكهرباء �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �ل�صركة �لعاملية للهند�صة  يعلن عبد�للـه بن �صعيد بن حمد �لدرعي 
و�لكهرباء �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٩٩٩٠, وفقا لتفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/٩/٢٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب:٦٤٤  ر.ب:1٣٠
هاتف رقم:٩٩٢٦٧٦٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

حمد بن �شامل بن خمي�ش الرا�شبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اماليا لتجارة العطور �ش.م.م
يعلن حمد بن �صامل بن خمي�ش �لر��صبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ماليا لتجارة �لعطور 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٩٨٠٠, وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
  ولية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم:٩٩٢٨٨٨٨٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

را�شد بن �شعيد بن عامر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة تالل بوابة الرمال للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة تالل بو�بة �لرمال  يعلن ر��صد بن �صعيد بن عامر �حلجري 
للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٩٥٢٩, 
�ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٠/١٠م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا 
فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
  ولية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم:٩٩٢٦1٩٩٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

اأحمد بن حماد بن �شهيل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغبرية العاملية للمقاولت �ش.م.م
�لعاملية  �لغبرية  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعامري  �صهيل  بن  حماد  بن  �أحمد  يعلن 
للمقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٤٠٣٢٦, وفقا لتفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٠/٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 هاتف رقم:٩٢٤٩٩٥٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

حممد بن علي بن حممد الظهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد علي حممد الظهوري و�شريكه للتجارة - تو�شية

يعلن حممد بن علي بن حممد �لظهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممد علي حممد 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة  و�صريكه  �لظهوري 
١١٦٣٢٥٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:1٢٦  ر.ب:٨11

 هاتف رقم:٩٢1٥٥٩٤٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

�شامل بن �شعيد بن م�شلم احلمي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي ال�شهلة للتجارة �ش.�ش.و

يعلن �صامل بن �صعيد بن م�صلم �حلمي�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رو�بي �ل�صهلة للتجارة 
�ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٦٤٩٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب:٤٢٠  ر.ب:٤٠٠ 

هاتف رقم:٩٢٧٥٣٣٨٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

عبداخلالق بن عامر بن من�شور الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املن�شور العاملية للتعدين �ش.م.م

يعلن عبد�خلالق بن عامر بن من�صور �لرو��ش �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملن�صور �لعاملية 
�لـتجاري بالرقـم ١٣٦٠١٩٦, وفقا لتفاق  �ل�صجل  �أمانة  للتعدين �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١٠/٥م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٣٣٠٩٢٢  فاك�ش رقم:٢٣٢٩٢٧٤٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤١٢(

�سامل بن حمود بن �سامل اجل�سا�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطري الأ�سود احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن حمود بن �سامل اجل�سا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الطري الأ�سود احلديثة 

للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٢٩٠٨، وفقا لتفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٧/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية الربميي - حمافظة الربميي

�ص.ب:٢٢٩  ر.ب:٥١٢ 

هاتف رقم:٩٢٢٧٢٢٨٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

جناة بنت خليفة بن �سويعن العامرية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عجائب بدية للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �سركة عجائب بدية  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  العامرية  بنت خليفة بن �سويعن  تعلن جناة 

حــــــق  وحـدها  وللم�سفية   ،١٠٥٣١٤٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم:٩٨٨٠٠٥٥٤ 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، 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 )١٤١٢(

نا�سر بن �سعيد بن نا�سر ال�سعدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح النباأ الوطنية للتجارة - ت�سامنية

الوطنية  النباأ  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سروح  ال�سعدي  يعلن نا�سر بن �سعيد بن نا�سر 

١١١٤٥٥٣، وللم�سفي  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم:٩٩٤٤٧٤٥٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

حمدان بن علي بن حممد الري�سي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األوان �سنا�ص احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن حمدان بن علي بن حممد الري�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة األوان �سنا�ص احلديثة 

للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٥٤٥٩، وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:٩٥  ر.ب:٣٢٤

هاتف رقم:٩٤٤٣٤٩٩٣ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، 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 )١٤١٢(

نايف بن عبداللـه بن �سيف العربي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بركات يرثب للتجارة - ت�سامنية

يرثب  بركات  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العربي  �سيف  بن  عبداللـه  بن  نايف  يعلن 

وللم�سفي   ،١٠٧٦٠٤٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب:٢٢٤  ر.ب:٥١٥

هاتف رقم:٩٩٥٣٤٤٥٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

خليفة بن �سالح بن حمود اأمبو�سعيدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرزاق ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن خليفة بن �سالح بن حمود اأمبو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأرزاق ال�ساملة 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٩٩٣٦، وفقا لتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

ولية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب:٤١٣  ر.ب:٦١١

هاتف رقم:٩٩١١٣١٣١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، 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 )١٤١٢(

عي�سى بن �سليمان بن �سام�ص ال�سيابي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب الأبي�ص �ص.م.م

يعلن عي�سى بن �سليمان بن �سام�ص ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الكوكب الأبي�ص 

�ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٦٠٥٥٦٩، وفقا لتفاق ال�سركاء 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٧/١٢/١٧م،  املوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب:١١١  ر.ب:٦١٥

هاتف رقم:٩٩٦١٥٩٠٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

�سالح بن طاهر بن علوي عيديد

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمورية للم�ساريع العامة �ص.م.م

يعلن �سالح بن طاهر بن علوي عيديد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عمورية للم�ساريع العامة 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،٢٠٥٥٦٠٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ص.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

ولية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٨٣٣١٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، 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 )١٤١٢(

عبداللـه بن حممد بن حمد احلارثي

 �إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلارثي للمقاولت - ت�سامنية

احلارثي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلارثي  حمد  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلن 

للمقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩١٤٧٩، وفقا 

فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/٢٩م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 

التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم:٩٢٣٢٨٨٨٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

�سهاب بن حمد بن هوي�سل املعمري 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سواطئ �سحم احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

�سحم  �سواطئ  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  هوي�سل  بن  حمد  بن  �سهاب  يعلن 

احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 

١١١٩١٩٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان الآتـي:

ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب:٦٠  ر.ب:٣١٩

هاتف رقم:٩٢٢٩٩٩٠٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، 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 )١٤١٢(

حممد بن را�سد بن حممد الها�سمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حممد بن را�سد بن حممد الها�سمي و�سريكه للتجارة واملقاولت �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن را�سد بن  الها�سمي  يعلن حممد بن را�سد بن حممد 

حممد الها�سمي و�سريكه للتجارة واملقاولت �ص.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٧٩٧٩٤ بالرقـم 

علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

العنوان الآتـي:

 حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩١٧٧٢٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي

فيا�ص بن علي بن عبداللـه اللواتي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة النجف لأعمال ال�سيانة والديكور - ت�سامنية

يعلن فيا�ص بن علي بن عبداللـه اللواتي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النجف لأعمال ال�سيانة 

والديكور - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٦٦٨٤، وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: ٢٩٧٨ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٩٢٤٩٩١٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، 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 )١٤١٢(

مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط البحرية �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  والقت�ساديـــة  املاليــــة  وال�ست�ســــارات  احل�سابات  لتدقيق  احل�سافة  يعلن مكتب 

بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  البحرية �ص.م.م، وامل�سجلة لدى  بت�سفـيــة �سركة م�سقط 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٢٥٩٢٣٧

اجلميــع مراجعــــة امل�سفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

�ص.ب: ١٧١ ر.ب: ٦٢٠

هاتف رقم: ٢٤٤٨٦٠٧٣ - ٩٥٨٤٢٤٨٣

كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

امل�سفــي

جمال بن نا�سر بن �سعد العبداللـه العبيد

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدن اخلليج �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مدن اخلليج  العبيد  العبداللـه  يعلن جمال بن نا�سر بن �سعد 

ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٢٢١٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ص.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

روي - ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب: ٢٢٣٥ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٦٩٣٣٩٢٦ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، 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 )١٤١٢(

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وكاالت النجوم املالحية - تو�شية

يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

وكاالت �لنجوم �ملالحية - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢663٢7، 

�ل�شركـــــــة فـي  ٢0٢١/9/٢8م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقـا التفاق 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�شر -اخلوير - مبنى رقم: 2835 - بناية برج املدينة 

 الطابق الثالث - �شقة رقم: 310

�ص.ب: 575 ر.ب: 130

هاتف رقم: 99351116 - 24991899 فاك�ص رقم: 24475420 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي

عمر بن �شامل بن حمد الها�شمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�ص لال�شتثمار وامل�شاريع �ص.م.م

لال�شتثمـــار  مــــر��س  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لها�شمـــي  حمد  بن  �شامل  بن  عمر  يعلن 

١076١٢7, وفقـا التفاق  �لـتجاري بالرقـم  �أمانة �ل�شجل  و�مل�شاريع �س.م.م, و�مل�شجلة لدى 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢0٢١/8/١0م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�شر - �شكة رقم: 246 - جممع رقم: 255 

 بناية رقم: 5507/1 - الطابق الثالث

هاتف رقم: 99349958 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

عبداللـه بن حممد بن اإبراهيم الكوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة وادي مالحة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلن عبداللـه بن حممد بن اإبراهيم الكوي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة وادي مالحة للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 3216870، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب: 364 ر.ب: 324

هاتف رقم: 99533744

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة اأحمد بن �ضعيد وعبداللـه بن حممد للتجارة - ت�ضامنية

�شعيد  بن  اأحمد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكوي  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبداللـه  يعلن 

وعبداللـه بن حممد للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

3211541، وللم�شفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب: 133 ر.ب: 311

هاتف رقم: 99533744

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1412(

حامد بن علي بن حامد العربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة حامد بن علي بن حامد العربي و�ضريكه للتجارة واملقاوالت - تو�ضية

يعلن حامـد بن علـي بـن حامـد العــربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حامد بن علي بن حامد 

الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاوالت  للتجارة  و�شريكه  العربي 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1022260 بالرقـم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �ضنا�ص - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب: 397 ر.ب: 324

هاتف رقم: 99316636

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي

حمد بن هالل بن حمد احلرملي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع ال�ضمار املتكاملة �ص.م.م

يعلن حمد بن هالل بن حمد احلرملي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع ال�شمار املتكاملة 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1296077 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�شفي  2021/7/7م،  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99470222

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي
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حممد بن زيد بن �ضيف املعويل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأرياف املريغة للتجارة �ص.م.م

يعلن حمــــمد بن زيد بن �شـــيف املعولـــي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأرياف املريغة للتجارة 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1046720 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ 2021/9/21م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب: 118 ر.ب: 323

هاتف رقم: 92030802

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي

را�ضد بن حممد بن �ضامل امل�ضرفـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الياقوت للتجارة �ص.�ص.و

للتجــارة  الياقـــوت  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شرفـي  �شامل  بن  حممد  بن  را�شد  يعلن 

�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1278004، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 284 ر.ب: 134

هاتف رقم: 99113105

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي
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�ضعيد بن �ضليمان بن �ضعيد احلو�ضني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأجماد اخلليج للخدمات التعليمية �ص.م.م

اأمـــجاد اخلليــج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شعيـــد احلو�شنـــي  بن  �شليمان  بن  �شعيد  يعلن 

للخدمات التعليمية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1172497، وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/8/22م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة 

باأعمــال  التــي تتعلــــق  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�شفــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

احليل اجلنوبية - والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

هاتف رقم: 92926962

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي

�ضعيد بن �ضامل بن �ضعيد البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضمال املحيط الوطنية للتجارة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شمال املحيط الوطنية  يعلن �شعيد بن �شامل بن �شعيد البادي 

التفاق  وفقا   ،1331168 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/10/13م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

 والية ينقل - حمافظة الظاهرة

�ص.ب: 2364 ر.ب: 111

هاتف رقم: 95227445

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي
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�ضاملة بنت خليفة بن حمد احلجرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مرا�ضي بدية للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

تعلن �شاملة بنت خليفة بن حمد احلجرية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة مرا�شي بدية للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1100423، وللم�شفية 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 71118183

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــية

اأفراح بنت حممد بن �ضامل احلرا�ضية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبعاد ل�ضحة االإن�ضان �ص.م.م

تعلن اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبعاد ل�شحة االإن�شان 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1364752، وللم�شفية وحـدها حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 1010 ر.ب: 132

هاتف رقم: 91402842

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــية
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مكتب اإميان الزدجايل للمحاماة واال�ضت�ضارات القانونية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو نبيل �ص.م.م

يعلن مكتب اإميان الزدجايل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

اأبو نبيل �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1031155، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 418 ر.ب: 131

هاتف رقم: 93588844 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة النجم للتقنية احلديثة �ص.م.م

يعلن مكتب اإميان الزدجايل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

النجم للتقنية احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1200228،  

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 418 ر.ب: 131

هاتف رقم: 93588844 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جنمة اخلليج �ص.م.م

يعلن مكتب اإميان الزدجايل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

جنمة اخلليج �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1389378،  وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 418 ر.ب: 131

هاتف رقم: 93588844 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضقط الكربى الدولية �ص.م.م

يعلن مكتب اإميان الزدجايل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

م�شقط الكربى الدولية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1810324،  

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 418 ر.ب: 131

هاتف رقم: 93588844 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي
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عمر بن �ضعيد بن خمي�ص املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ترانيم غ�ضفان للتجارة - ت�ضامنية

يعلن عمر بن �شعيد بن خمي�ش املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـية �شركة ترانيم غ�شفان للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـم 1068854، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ص.ب: 55 ر.ب: 325

هاتف رقم: 95689166 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي

في�ضل بن جمعة بن اآدم البلو�ضي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خط حتا للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن في�شل بن جمعة بن اآدم البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خط حتا للتجارة واملقاوالت 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1160525، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 99355664 

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي
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مكتب احل�ضافة لتدقيق احل�ضابات واال�ضت�ضارات املالية واالقت�ضادية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العاملية للتاأثيث والت�ضميم الداخلي �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�شاديـــة  املاليــــة  واال�شت�شــــارات  احل�شابات  لتدقيق  احل�شافة  يعلن مكتب 

بت�شفـيــة �شركة العاملية للتاأثيث والت�شميم الداخلي �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل 

الـتجاري بالرقـم 1100482، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 171 ر.ب: 620

هاتف رقم: 24486073 - 95842483

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�شادية  املالية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  احل�شافة  مكتب  يعلن 

بت�شفـيــة �شركة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 

الغـيــــر،  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  1399411، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�ص.ب: 171 ر.ب: 620

هاتف رقم: 24486073 - 95842483

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�ضفــي
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مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العالمة لالأعمال واخلدمات �ش.م.م

يعلـن مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة العلمة للأعمال 
واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٢١٥١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب �سيادة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنديان املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب �شيادة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  املتحدة  ال�شنديان 

١٠٨٧٦٣٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

غازي بن حممد العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياج مرباط املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن غازي بن حممد العمري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شياج مرباط املتحدة للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣١٨٤٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن يو�سف بن حممد املطرو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن يو�سف املتحدة - ت�سامنية

يعلـن علي بن يو�شف بن حممد املطرو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ابن يو�شف املتحدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٣٦٥٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سامل بن حممد بن �سامل البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الربج املميز �ش.م.م

يعلـن �شامل بن حممد بن �شامل البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اإعمار الربج املميز �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٥٠١٠٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال البوادي �ش.م.م

البوادي �ش.م.م،  البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة رمال  يعلـن �شامل بن حممد بن �شامل 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤٢٤٦٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيدي االأمينة للخدمات الدولية �ش.م.م

يعلـن �شامل بن حممد بن �شامل البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة االأيدي االأمينة للخدمات 
انتهاء  عـــن   ،١٠٥٠٠١٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الدولية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة مزون البادية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

البادية للتجارة  يعلـن �شامل بن حممد بن �شامل البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مزون 
عـــن   ،١٠٣٧٥٤٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأ�سول البوادي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �شامل بن حممد بن �شامل البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأ�شول البوادي للتجارة 
عـــن   ،١٠٤٤٦٤٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الر�سي�ش للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن علي الوهيبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة تلل الر�شي�ش للتجارة - ت�شامنية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٠٩٥٢١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

يعقوب بن علي الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سائم املتحدة - ت�سامنية

ت�شامنية،   - املتحدة  الن�شائم  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الرواحي  علي  بن  يعقوب  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٤٤٠٦٢،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن فا�سل الهديفي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سعيد بن فا�سل الهديفي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن �شعيد بن فا�شل الهديفي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شعيد بن فا�شل الهديفي و�شريكه 
اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٦٠٢٤٥٠٥،  للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ال�سالم العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي 
ل�شركــــة اآفاق ال�شلم العاملية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٩١٦٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املليونري للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة  للم�شاريع  املليونري  ل�شركــــة 

بالرقـــم ١٢١٦٠٥٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح التمام للتجارة والتعمري �ش.م.م

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  والتعمري  للتجارة  التمام  �شيح  ل�شركــــة 

بالرقـــم ١٢٨١٨٠١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سليمان بن �سعيد بن حمد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاحت للتعمري �ش.م.م

يعلـن �شليمان بن �شعيد بن حمد البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الفاحت للتعمري �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٧٧٤٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن را�سد بن حممد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فار�ش ال�سليماين - تو�سية

يعلـن حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأبو فار�ش ال�شليماين - 
تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٣٨٥٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة منتزه الوادي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن را�شد بن حممد الها�شمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة منتزه الوادي للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٨٢٧٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل منح احلديثة �ش.م.م

احلديثة  منح  تلل  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الها�شمي  حممد  بن  را�شد  بن  حممد  يعلـن 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٣٦٨٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سيف بن ربيع اخلمي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحراء خيله للتجارة �ش.م.م

امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع �شحراء خيله  يعلـن حممد بن �شيف بن ربيع اخلمي�شي ب�شفـتـــــه 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٧٣٠٥٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثنى لل�سحن والتفريغ �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
املثني لل�شحن والتفريغ �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٠٠١٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن علي ال�سنيدي وولده - ت�سامنية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
عبداللـه بن علي ال�شنيدي وولده - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠٥٧٢٣٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم هرمز للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
ن�شائم هرمز للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦١٥٥٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان(
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط مريدين جلوبال �ش.م.م

يعلـن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان ( ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شقط مريدين جلوبال 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٥١٢٤٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب طالل اأبو غزالة و�سركاه - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأيربا�ش عمان �ش.م.م
ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه   - قانونيون  و�شركاه - حما�شبون  اأبو غزالة  يعلـن مكتب طلل 
اأيربا�ش عمان �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٥٦٣٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبناء خمي�ش الغيثي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأبناء خمي�ش الغيثي للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٨٦٨٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب جند - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هياب �سينج الهند�سية �ش.م.م
يعلـن مكتب جند - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة هياب �شينج الهند�شية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٠٤١٤٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سامل احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فهود االأولى للتجارة واخلدمات املتكاملة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن �شعيد بن �شامل احلرا�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة فهود االأوىل للتجارة 
بالرقـــم ١١٢٤٥٧٠،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  املتكاملة �ش.م.م، وامل�شجلـة  واخلدمات 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزود للتموينات الغذائية �ش.م.م

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لل�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
املزود للتموينات الغذائية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٥٨٧٧، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة ال�سهباء اجلديدة �ش.م.م

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لل�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
جوهرة ال�شهباء اجلديدة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٢٠٧١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلكمة الذهبي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لل�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  الذهبي  احلكمة  دار 

١٢٩٩٢٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن اأحمد املحمودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن املحمودي الدولية �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شعيد بن اأحمد املحمودي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ابن املحمودي الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠١٤٦٨٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اأحمد بن علي بن �سليمان ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سعاع اجلزيرة الوطنية للتجارة - ت�سامنية

اجلزيرة  �شعاع  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  ال�شعيدي  �شليمان  بن  علي  بن  اأحمد  يعلـن 
الوطنية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥١٩٣٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

نبهان بن خليفة بن من�سور العمريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف الوطن االأهلية - ت�سامنية

الوطن  اأرياف  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  العمريي  من�شور  بن  خليفة  بن  نبهان  يعلـن 
االأهلية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٤٤٩٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبو �سهيل العجمي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأبو �شهيل العجمي 
و�شريكته للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٥٢٣٥٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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بدرية بنت عبداللـه ال�سوافية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع بيا�ش اليا�سمني املميزة للتجارة - ت�سامنية

تعلـن بدرية بنت عبداللـه ال�شوافية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة م�شاريع بيا�ش اليا�شمني 
 ،١١٩٤٧٤٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  املميزة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

مكتب م�سقط للمحا�سبة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد �سماء عمان �ش.م.م

يعلـن مكتب م�شقط للمحا�شبة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة احتاد �شماء عمان �ش.م.م، وامل�شجلـة 
لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٠١٩٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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