
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1437(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة                                                  

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قـــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/329  �ســـادر فــــي 2022/3/31 بتحديد العائد مقابل 

احل�سول على قر�ض اأو دين جتاري.

بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
 وزارة االأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــة

ملـخــ�ض النظــام االأ�سا�ســي ملوؤ�س�سـة والية اإبراء الوقفـية العامة.

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

االإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 8 رم�ســــان 1443هـ                                                            املوافـــق 10 اأبـريــــــــل 2022م
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اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكتـــارة الذهبيـــة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحجار فنجاء �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأطايب الف�سية لالأعمال �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امللتزم احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ دانة نزوى �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل الذهبية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طائر الكناري للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار الفخامة احلديثة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأريام ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنظار العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النهروان املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب ولد خاين للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبراج الثالثة العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عالـــم االأخـــ�ساب �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات مرح �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمزي اخلري للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند�ض بركة املوز للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ض الفليج للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاءة للتقنية الهند�سية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاءة للتقنية ال�سناعية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارتقـــاء اجلنـــوب املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربواين واحلامتي للتجارة العامة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع الطريف الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

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



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلب الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل االبتكار الدولية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براري املنجرد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد م�سندم املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سواق املتحدة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللفاء التجارية الفنية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحر الياقوت للخياطة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمل الراقي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سعراء املتحدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلـــع احلديثــــة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وردة البي�ساء الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الطوق للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد اخلابورة الرائدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع النور املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن البادية املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساحلي واملعمري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنيــة.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن علي بن �سليمان الغيثــي و�سريكـــه 

للتجــارة - ت�سامنيــــة.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بارق العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة االبتكار الع�سرية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الهرم املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة م�سقط �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمي�ض الوطنية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان املدينة للم�ساريع احلديثة - تو�سية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سان البحر �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار تنعم املا�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حمد واأوالده للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلدول للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوالد حمد للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمال ال�سرق الوطنية �ض.م.م.

املهري  جيد  عامر  علي  م�سلم  بن  �سهيل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التميز العاملي لالإعمار واالأعمال التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ري�سوت للتعدين املحدودة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلربة الهند�سية للخدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزورد م�سقط �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سر احلاجر للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سوحمان للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناعات اخلليج الع�سرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل جدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  الرو�سدي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل البحار املتحدة للتجارة واخلدمات �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطانة للتجارة واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجاز الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرية مريان للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سوار الذهبي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي امل�سرق الوطنية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللبان الفاخر لالأعمال �ض.م.م.

رقم 
ال�سفحة
12٥
12٥
12٦
12٦
127
127

128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
133
133
134
134
134
134



رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهد للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراية للتجارة �ض.م.م.

الطبية  لالأجهزة  الوطنية  الرموز  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
وم�ستلزمات امل�ست�سفيات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات العراقي التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة لتجارة احلديد اخلردة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سعيد الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار البناء للتجارة واملقاوالت �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة املي�سر للتجارة - ت�سامنية.

 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ستاق لالإن�ساءات - ت�سامنية.
 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدليل املتطور املطلق الذكي للخدمات 

الفنية - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل احلنظلي وعبداللـه ال�سليمي للتجارة - 

ت�سامنية.
للتجــــارة  ال�سليمـــي و�سريكــــه  ل�سركة م�سخــــور  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سول االأربعة لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سر الوردي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الكربى الدولية �ض.م.م 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقيل للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة املوارد وامل�سادر �ض.م.م.

 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء العني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

رقــم 2022/329

بتحديد العائد مقابل احل�سول على قر�ض اأو دين جتاري

ا�ستنادا اإلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55، 
واإلى خطاب غرفة جتارة و�سناعة عمان،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة.
تـــقـــرر

املــادة االأولــــى
اأو دين جتاري بن�سبة )6%( �ستة باملائة، ما مل  يحدد العائد مقابل احل�سول على قر�ض 
يتفق على اأقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار - فـي كل حالة 
على حدة - االتفاق مع غرفة جتارة و�سناعة عمان على جتاوز هذه الن�سبة، فـي حال ما اإذا 
التنمية  فـي حتقيق  ت�سهم  كان غر�سه متعلقا مب�سروعات  اأو  القر�ض طويلة،  كانت مدة 

االقت�سادية، اأو كانت درجة املخاطرة عالية.
املــادة الثانيــــة

ال ي�سري حكم املادة االأولى من هذا القرار على القرو�ض املقدمة من قبل امل�سارف، و�سركات 
التمويل، وتاأجري االأ�سول املرخ�سة من قبل البنك املركزي العماين. 

املــادة الثالثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به ملدة عام من تاريخ ن�سره.

 

�سـدر فـي: 2٨ من �سعبــــــــــــان 1443هـ
املوافـــــق: 31 من مـــــــــــــــار�ض 2022م

 قـيـ�ض بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

-9-





بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملخـــــ�ص 

النظـــام الأ�شا�شــي مل�ؤ�ش�شــة ولية اإبراء ال�قفـية العامة

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2000/65،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،
تقرر ن�سر ملخ�ص نظـــام "موؤ�س�ســة ولية اإبراء الوقفـية العامة" على النحو الآتــــي:

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة: "مـوؤ�س�سـة ولية اإبراء الوقفـية العامة".
رقــــــم القيــــــد: "2٧".

الأهــــداف:
ن�سر ثقافة الوقف بني اأفراد املجتمع والدعوة اإلى امل�ساركة فـيه من خالل بث الوعي    1

بالوقف كا�ستثمار دنيوي واأخروي.
تفعيل الدور احل�ســاري للوقف فـي اإطار تنظيمي وعمل موؤ�س�سي يحقق مقا�سد الوقف    2

واأبعاده التنموية.
حتقيق ال�سراكة املجتمعية فـي �سناعة الوقف، واإدارة م�سروعاته باأ�سلوب يوافق متطلبات    3

الع�سر.
الكرمي      القراآن  ومدار�ص  وامل�ساجد  اجلوامع  لرعايـة  الأوقاف  اأموال  وا�ستثمار  اإدارة 

وخلدمـة القراآن الكرمي وعلومه بالولية.
التي تطال اجلوانب    5 الأوقاف بالولية لأعمال الرب والإح�سان  اأموال  اإدارة وا�ستثمار 

الجتماعية وال�سحية والعلمية.
التثمري الوقفـي فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية اأو الزراعية وغريها من املجالت    6

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

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة:
اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات  اإدارة املوؤ�س�سة من )٧( �سبعة  يتكـون جمل�ص 

ميالدية من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.
م�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:

1   ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة )٧( من النظام الأ�سا�سي.
2   العائد من ا�ستثمــارات اأمـوال املوؤ�س�سـة.

3   الهبات والو�سايا والأوقاف التــي يقبلها املجل�ص.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1437(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

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: 110913

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتوجيه الأعمال وتن�سيط العمل املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرح ال�سعيد �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار, حمافظة �سمال الباطنة 

تاريخ تقدمي الطلب: 1٤/٦/2017

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 11190٦

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت �سوي اللحوم )امل�ساكيك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معرب اخلليج املا�سي للتجارة - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية لوى, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2/٨/2017
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123579

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية والأدوات املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منار ال�سبيل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/11/201٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137٨72

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة لالأدوات والأواين املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل النخبة للم�ساريع �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٤9779

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجون اأ�سنان غري طبي, غ�سول فم غري طبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جابا انرتنا�سونال هولدينغ جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جرابىت�سماتويج, ثريويل, ٤10٦, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150007

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جا�سم بن اأحمد بن را�سد الكعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 512 ر.ب: ٦97, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب:١١ /2021/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150020

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآي�س كرمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجمة الالمعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 119 ر.ب: 53٦, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150079

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر, فطائر حلم, �سندوي�سات باجلنب, ال�سندوي�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيوط ال�سم�س املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150100

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف الك�سفة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 31٨ ر.ب: 319, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1501٨٤

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوفرة العاملية للخدمات والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15029٦

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم جند للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1503٦٦

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء البيان ال�سامـلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1503٦7

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات, ب�سكويت, حلويات �سكرية, كاكاو, كعك الوفل, كعك, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, 

اأقرا�س �سكرية حلويات, م�سحوق كعك, عجينة كعك, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات 

قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, خبز, قطع حلوى حلويات, معجنات, �سربات 

مثلجات, تورتات كيك بالفواكه, مثلجات �ساحلة لالأكل, حلويات فول �سوداين, م�سروبات 

اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة, �سكاكر لالأكل, 

ب�سكويت رقيق ه�س, مو�س �سوكولتة, املو�س )حلوى( �سكريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مي�سرة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 102 ر.ب: ٤12, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1503٦9

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي ومطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع و�سوح الظاهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150371

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اليم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 113  ر.ب: 239, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150372

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املزارع )ا�سرتاحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف بن علي بن �سيف املزاحمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 512 ر.ب: ٦٦٦, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15037٤

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كيمياء احلياة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150375

فـي الفئة ٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت حمركات, زيت ديزل, �سحم �سناعي, زيت �سناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيوت املدار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15037٨

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية, ترتيب الرحالت ال�سياحية, نقل امل�سافرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبار املتحدة للخدمات والتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1503٨0

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلبت الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 315 ر.ب: 109, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1503٨1

فـي الفئة ٤٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر)ق�س وت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للرجال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمور احللول الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 115 ر.ب: 201, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1503٨2

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمم ال�ساخمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1503٨3

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ذروة املجد املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1503٨5

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الغيث للتموين والإعا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150392

فـي الفئة ٤٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرا�سم جعالن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150393

فـي الفئة ٤٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعداد ال�سيدلين للو�سفات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدلية بيت ال�سفاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15039٨

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فيافـي الولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 512 ر.ب: ٦05, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/2٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150٤5٨

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زافـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153023

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س)مالب�س, اأحذية, عطور, اأدوات جتميل(, مالب�س جاهزة)عبايات, مالب�س جاهزة, 

اإلى اآخره(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزنة هالل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15302٤

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�سائع,  خزن  الب�سائع,  ت�سليم  احلمولة,  تفريغ  ال�سفن,  فـي  ال�سم�سرة  ال�سلع,  تغليف 

توزيع املاء, التخزين, النقل بوا�سطة العبارات, ال�سحن بال�سفن, عقود النقل البحري, نقل 

الأثاث, النقل, اإر�ساد ال�سفن, ال�سم�سرة فـي النقل, خدمات النقل نقل الر�سائل  اأو الب�سائع, 

تغليف الب�سائع, ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي, خدمات التعبئة, النقل اللوجي�ستي, 

خدمات تغليف الهدايا, تخزين الأمتعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باما العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15302٦

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساحلة  دهون  للطعام,  هالم,  جيالتني  للطعام,  طحالب  خال�سات  للطعام,  بي�س  زلل 

لالأكل, �سمك الأن�سوفة غري احلي, زبدة الفول ال�سوداين, زبدة, زبدة لب ال�سوكولتة, زبدة 

لإعداد مرق  م�ستح�سرات  �سوداء, مرق,  مهلبية  بي�س,  زلل  الزبدة,  الهند, كرمية  جوز 

اللحم, كافيار, فواكه حمفوظة, حلوم مطبوخة, رقائق بطاطا مقلية, حلوم حمفوظة, 

�سمك مملح, خيار البحر غري احلي, روب اللنب, اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي, لنب �سويا, 

حليب خمفوق, اأجفار فلفل حمفوظ, بذور عباد ال�سم�س املح�سرة, مو�س )�سمك(, �سراب 

البي�س غري الكحويل, مو�س من اخل�سراوات, تفريخ الأ�سماك املح�سرة, بذور حم�سرة, 

الكتان معد  بذر  زيت  ثوم )حمفوظ(, حليب زليل,  الب�سري,  املعد لال�ستهالك  األوفريا 

لالأكل, رقائق البطاطا قليلة الد�سم, ليثتني لأغرا�س الطهي, خمائر )احلليب( لأغرا�س 

مطهو,  خمتمر  حليب  رجازنا  حمم�سة,  ق�سدة  �سميتانا  مركز,  حليب  خ�ساف,  الطهي, 

برو�ست فا�سا حليب حمم�س, مركز طماطم, عجينة كو�سى, عجينة باذجنان, لنب الفول 

ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي, لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي, لنب الأرز, خر�سوف م�سرب, 

حلم  من  كوري  طبق  بولوجي  يكرتي,  جمفف,  حليب  املعاجلة,  الفواكه  من  حت�سريات 

البقر, مك�سرات م�سكرة, مك�سرات منكهة, بندق معالج, توت, حمفوظ, غواكامويل هري�س 

اأفوكادو, حلقات الب�سل, فالفل, ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي, حلم جممد, حليب 

يرقات  اإ�سكامول  بكر ممتاز,  زيت  اأ�سا�سه خ�سروات, خ�سراوات جممدة,  ال�سوفان, كرمي 

منل حم�سرة �ساحلة لالأكل, ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل, ذرة حلوة غري معاجلة, 

دوغ,  للكورن  نقانق  دوغ,  للهوت  نقانق  بطاطا,  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  اأ�سا�سه  معجون 

زيت فول ال�سويا للطعام, بدائل احلليب, حليب اللوز, حليب الفول ال�سوداين, حليب جوز 

الهند, حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي, م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند, حليب 
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الأرز لال�ستعمال املطبخي, م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز, م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول 

واملجفف,  اململح  القد  �سمك  كليبفي�س  ال�سجق,  ل�سنع  اأنبوبية  جلدية  اأكيا�س  ال�سوداين, 

اأقرا�س  التوفو,  ق�سور جبنة  يوبا  الفواكه,  املقلية, معجون ع�سري  القري�س  فطائر جنب 

اأو  اأقرا�س جبنة التوفو, طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم  فول ال�سويا, 

ال�سمك اأو اخل�سار(, التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية, 

�ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(, اخل�سروات املح�سرة, الفواكه 

املح�سرة, راتاتوي )طبق فرن�سي ريفي مكون من جمموعة خ�سار(, حلم البط املكبو�س, 

نقانق �سجق, بودينغ ابي�س )نوع من احللوى(, ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم, طبق 

العجة,  املب�سورة,  البطاطا  والبطاطا, فطائر  ال�سجق  يرافقه  املعلبة  امللفوف  األزا�سي من 

لفائف امللفوف املح�سوة باللحم, مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي, مركزات تعتمد على 

عملية  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار,  على  تعتمد  للخبز  عجائن  للطهي,  الفواكه 

الطهي, الرخويات غري احلية, جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات, اجلنب املنزيل, 

م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك, الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل, الزجنبيل املتبلور 

)املطبوخ بال�سكر(, الزجنبيل املحفوظ, الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جبال عافري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153027

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوحات مفاتيح كهربائية, لوحات توزيع كهربائية, لوحات حتكم كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع احل�سن للمفاتيح الكهربائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 115 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15302٨

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت الأحذية الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتميز لالإجناز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153031
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإ�سراف على اإن�ساء املباين, تركيب معدات املطابخ, هدم املباين, تركيب و�سيانة واإ�سالح 
تنظيف  بالطوب,  البناء  التنظيف,  اآلت  تاأجري  الأثاث,  جتديد  البناء,  الآلية,  املعدات 
جتديد  احلا�سوب,  اأجهزة  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  اجلاف,  التنظيف  امل�سلع,  البالط 
اإ�سالح الأجهزة الكهربائية, تنظيف املباين من الداخل, تركيب  الأعمال الفنية, تركيب 
احلريق,  �سد  الإنذار  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  املكتبية,  واملعدات  الآلت  واإ�سالح  و�سيانة 
الغرف  واإ�سالح  �سيانة  التنجيد,  اإ�سالح  ال�سرقة,  �سد  الإنذار  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

املنيعة, تاأجري معدات الإن�ساء, تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء, الإن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املا�سة الزرقاء للخدمات وال�سيانة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 113 ر.ب: 117, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15303٤
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جهاز  والتلفزيون,  )الراديو  املنزلية  لالأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 
ت�سغيل اأقرا�س الراديو الفيديو الرقمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املودة املخل�سة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153035

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحديث لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15303٦

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات وتركيب زينة ال�سيارات واك�س�سوارات املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول املثالية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153037

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  الت�سويق  خدمات  الفوترة,  خدمات  املربجمة,  امللفات  اإدارة  عامة,  عر�س  خدمات 

الهاتف, الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 119 ر.ب: 1٨5, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15303٨

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة للخدمات الكهربائية امليكانيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 121 ر.ب: 121, اخلو�س, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153039
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )�سوبر ماركت )مركز ت�سوق((, الت�سويق ال�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خطوات هادفة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: ٦17 ر.ب: ٦17, �سلطنة 
عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٤0
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع حلقات لل�ستائر, طاولت ن�سد اأثاث, بيع اأ�سرة لالأطفال, بيع هياكل اأ�سرة من اخل�سب, 
بيع م�ساند للفرا�سي, بيع مكاتب اأثاث, بيع اأثاث مكاتب, بيع اأرفف للمالب�س, بيع اأثاث, 
بيع خزانات للفهار�س اأثاث, بيع خزانات حفظ امللفات, بيع مقاعد, بيع مقاعد وثرية, بيع 
امللفات,  حفظ  خلزانات  رفوف  معاطف,  عالقات  بيع  عر�س,  اأرفف  بيع  للقبعات,  قواعد 
ماعدا  نوم  فرا�س  مرجان,  طاولت,  طاولت,  ن�سد  اأدراج,  ذات  خزانات  بذراعني,  كرا�سي 
البيا�سات, و�سائد, خزانات خ�سبية, اأثاث مدار�س, اأ�سرة, جتهيزات غري معدنية لالأبواب, 
خزانات مالب�س, �ستائر داخلية م�سلعة, دواليب غري معدنية لالأ�سرة, حواجز من اخل�سب 
لالأثاث, �ستائر اأثاث, �ستائر من اخلرز, �سكك لل�ستائر, رفوف لالأثاث, حبال زينة لل�ستائر, 
اأو  اأو اجلب�س   ال�سمع  اأو  اأرائك, هياكل من اخل�سب  فـي �سنع اجلدائل,  امل�ستخدم  ق�سب 
م�ساند  تكايات,  للطي,  قابلة  كرا�سي  باأقفال,  خزائن  للتخزين,  رفوف  البال�ستيك, 
زوجية لأ�سطح الطاولت اأثاث, لوحات لتعليق املفاتيح, خزانات عر�س اأثاث, ق�سبان من 
الكهرمان, لوحات من الكهرمان, �سناديق غري معدنية, منا�سد للمالزم اأثاث, اأوتاد غري 
معدنية, هياكل جذعية من اخل�سب  اأو ال�سمع  اأو اجلب�س  اأو البال�ستيك, اأغطية خ�سبية 
للقوارير, �ستائر من اخليزران, م�ساند كتب اأثاث, �ستائر داخلية اأثاث, مقاب�س لالأبواب 
من  ولي�س  مقاب�س,  اأثاث,  املنا�سف  خزانات  الأطفال,  لعب  حظائر  ح�سر  معدنية,  غري 
املعدن, �ستائر من الورق, �ستائر ن�سيجية داخلية من مواد ن�سيجية, جدران تق�سيم اأثاث, 
مطارق لالأبواب, غري معدنية, اأثاث قابل للنفخ, كرا�سي بدرجات, غري معدنية, ح�سائر 

للنوم, حلقات م�سقوقة غري معدنية للمفاتيح.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال�س ع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 11٦ ر.ب: 1٨3, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٤1

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير, عر�س ال�سلع, خدمات الو�ساطة التجارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات التطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٤2

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير, خدمات الو�ساطة التجارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطرح للتوريد واخلدمات حلقول النفط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٤3

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأدوات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه الألفية املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٤٤

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبوغدير احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 9٤9, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٤5

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للفواكه واخل�سروات - مكاتب ال�سترياد والت�سدير(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد المتياز الول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٤7

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املطاعم(, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س العز لالأعمال اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 11٤ ر.ب: 115, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153053

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحاب املعبيلة للم�ساريع الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15305٨

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات, خدمات الفنادق, خدمات املطاعم, خدمات املقاهي, خدمات مطاعم 

خدمات  احليوانات,  اإيواء  اخلفيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية,  اخلدمة 

الكيك  تزيني  الطعام,  تزيني  وا�سوكو,  اإقامة, خدمات مطاعم  اأماكن  العطالت  خميمات 

اإعداد  ال�سخ�سية  الوجبات, خدمات الطهاة  )الكاتو(, معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ناطحات ال�سحاب للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب: 922, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153059

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرجة الإبراهيمية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 1٨0, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٦0

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع و�سراء ال�سيارات امل�ستعملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيبة لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: ٤15, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٦2

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة واملالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البواب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 11٨ ر.ب: 201, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٦3

فـي الفئة ٤2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعمار خلدمات الت�سميم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٦5

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة )ت�سمل امل�سروبات( , الربادات , حمالت البقالة , البيع 

باجلملة للفواكه واخل�سراوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اململكة اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 133 ر.ب: ٨33, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٦٦

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساءات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قبطان �سحار الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 311 ر.ب: 1٨٨, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٦7

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مفاتيح قطع الدارات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع احل�سن للمفاتيح الكهربائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 115 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153070

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة)اإدارة وتوجيه الأعمال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روابي املربح للتجارة واملقاولت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 315 ر.ب: 320, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153071

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل, تاأجري معدات الإن�ساء, الإن�ساء, الإ�سراف على اإن�ساء املباين, 

هدم املباين, البناء, البناء بالطوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرنيم الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153072

فـي الفئة 3٦ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املكاتب عقارات, تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 11٤ ر.ب: 23٤, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153073

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل البحري, عقود النقل البحري, النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأعايل البحار للوج�ستيات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 11٤ ر.ب: 910, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15307٤

فـي الفئة ٤٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ليلى ورباب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153075

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآثار النه�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15307٦

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح امل�ساعد)تركيب واإ�سالح امل�ساعد وال�سالمل املتحركة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبثاق للم�ساعد والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153077

فـي الفئة ٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وقود)�سنع اأنواع الوقود ال�سائلة البانزين الكر�سني والديزل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة بن بوته للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٨1

فـي الفئة ٤2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات)هند�سة وحتليل وتطوير برامج الكمبيوتر(, 

ال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات)تقدمي ال�ست�سارات فـي جمال تقنية املعلومات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتهى التميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 315 ر.ب: 5٤7, البطحاء الثالثة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٨2

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التقنية الراقية للتجارة وال�سناعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٨3

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم املوؤقتة  اأو املتنقلة الكانتينات, تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة, حجز اأماكن 

الو�سول  حالت  اإدارة  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  فـي  ال�ستقبال  خدمات  املوؤقتة,  الإقامة 

املقاهي, خدمات  العتكاف, خدمات  بيوت  وال�سراب, خدمات  بالطعام  التموين  واملغادرة, 

الفنادق, خدمات املطاعم, حجز النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلد �سيت الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٨٤

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)الأعمال التجارية وت�سويقية باأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التفكري الإبداعي املتقدم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: ٤0٦, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٨5

فـي الفئة ٤٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٨٦

فـي الفئة ٤٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية, العالج الطبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبداللـه عو�س علي واأولده للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1530٨7

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساطئ اإي�ساع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٤51

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات �سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان لل�سناعات الكيمائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 510 �سارع العمران, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/1٤
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٤5٦

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع الكيماويات الع�سوية الأ�سا�سية )املنتجات البرتوكيميائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للتجهيزات وخدمات ال�سناعات البرتولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 510, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/1٤

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 13٤139

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع   , البناء  ملواد  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املياه,  وعوازل  الرطوبة  عوازل 

املتخ�س�سة لالأدوات ال�سحية ومتديداتها, بيع مواد مكافحة واإبادة احل�سرات والقوار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التقنية العربية الع�سرية للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137٨0٦

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنقود املتحدة للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15259٨

فـي الفئة ٤3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رجل البحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 31٤ ر.ب: 25٦, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٤991٤
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التي  امل�سروبات  مزيج  القهوة,  اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  واملطحونة,  الكاملة  النب  حبوب 
اأ�سا�سها القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاربك�س كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليــات   ,9٨13٤ وا�سنــطن  �سياتل,  �ســـاوث,  اأفنينيـــو  يوتـــاه   2٤01 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/9
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 13٦, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٤٨٦15
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خلدمات  واحلجز  الت�سليم  بخدمات  متعلقة  معلومات  تعر�س  اإلكرتونية  مواقع  توفري 
وت�سليم  نقل  الطرود,  ت�سليم  الأطعمة,  ت�سليم  ال�سلع,  وتخزين  تغليف  النقل,  الت�سليم, 
الب�سائع, ت�سليم الر�سائل, الت�سليم ال�سريع للب�سائع بوا�سطة املركبات, توفري املعلومات 
املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�سول اأثناء النقل, خدمات الت�سليم, التخزين املوؤقت ملواد الت�سليم, 
والت�سليم  التتبع لأطراف ثالثة فيما يتعلق بحالة ال�ستالم  املعلومات ومعلومات  توفري 

عرب الو�سول لالإنرتنت اأو بوا�سطة الهاتف, توفري تتبع اإلكرتوين للطرود لالآخرين. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طلبات للتجارة العامة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: القطعة 002, رقم الوحدة 00029, مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي, 
�سارع �سامل املبارك, حمافظة حويل, ال�ساملية, الكويت 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 13٦, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151202

فـي الفئة ٤٤ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز املنال الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1٤7٤5٤

فـي الفئة ٤1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأندية وال�سالت الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهجة غاف ال�سيخ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/2٦
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151523
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل املالب�س، م�ستح�سرات 
التنظيف وال�سقل والك�سط واإزالة الأو�ساخ، ال�سابون، العطور، الزيوت العطرية، م�ستح�سرات 

التجميل )الكوزمتيك(، غ�سول )لو�سن( ال�سعر، معاجني ومنظفات الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل �سومون لتجارة م�ستح�سرات التجميل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: معر�س القرهود ا�س5و، ديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151524
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات البيولوجية، بخالف الأغرا�س الطبية والبيطرية، امل�ستح�سرات البيولوجية 
لال�ستخدام فـي ال�سناعة، الأبحاث الطبية، الأبحاث والعلوم، العوامل، الكوا�سف، املقايي�س، 
الإنزميات، املكمالت الغذائية املعدنية، املواد الدارئة، م�ستح�سرات كيميائية، وامل�ستح�سرات 
البيولوجية لال�ستخدام العلمي والبحثي، الكوا�سف وامل�ستح�سرات الت�سخي�سية، عدا عن 
املكمالت  الإنزميات،  املقايي�س،  الكوا�سف،  العوامل،  البيطري،  اأو  الطبي  التي لال�ستخدام 
الغذائية املعدنيـــــة، املـــــواد الدارئـــــة، م�ستح�سرات كيميائية، وامل�ستح�ســــرات البيولوجيــــة 
لال�ستخدام العلمي والبحثي، مبا فـي ذلك فـي جمالت التنميط اجليني، الأبحاث الطبية، 
البحوث البيطرية، اأبحاث الأ�سنان، البحاث ال�سريرية، اجلينوميات الفوقية، والتكنولوجيا 
احليوية، اأبحاث تطوير الأدوية، بحوث عالج الأمرا�س، اأبحاث �سيدلنية، بحوث املكمالت 
اأبحاث  اأبحاث حول مبيدات الأع�ساب ال�سارة،  اأبحاث حول مبيدات الفطريات،  الغذائية، 
املختبـــرات الطبيــــة، العلوم البيطريـــة، علـــوم احليـــــاة، والأحياء، علم الأحيــــاء املجهريـــة، 
الزراعة، والطب ال�سرعي، �سالمة الغذاء، م�ستح�سرات التجميل، وامل�ستح�سرات اجللدية، 
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الختبارات اجلينية، ت�سل�سل احلم�س النووي، علم الوراثة، الأورام، الفح�س والك�سف قبل 
الولدة، الأمرا�س، فـي اأبحاث الت�سخي�س املختربي، الأمرا�س املعدية، ال�سحة الإجنابية، 
العناية املركزة حلديثي الولدة، والطب ال�سخ�سي، ولي�ست لالأغرا�س الطبية اأو البيطرية، 
العوامل،  الإنزميات،  ركائز  الإنزميات،  الكوا�سف،  نيوكليوتيدات،  على  حتتوي  جمموعات 
ل�ستخدامها  بيولوجية  م�ستح�سرات  اأو  كيميائية،  م�ستح�سرات  الدارئة،  املواد  املقايي�س، 
فـي اأغرا�س غري طبية، جمموعات ت�ستمل على نيوكليوتيدات، الكوا�سف، الإنزميات، ركائز 
امل�ستح�سرات  اأو  كيميائية،  م�ستح�سرات  الدارئة،  املواد  املقايي�س،  العوامل،  الإنزميات، 
اجليني،  التنميط  جمالت  فـي  ذلك  فـي  مبا  والبحثي،  العلمي  لال�ستخدام  البيولوجية 
اجلينوميات  ال�سريرية،  الأبحاث  الأ�سنان،  اأبحاث  البيطرية،  البحوث  الطبية،  الأبحاث 
اأبحاث  الأمرا�س،  عالج  بحوث  الأدوية،  تطوير  اأبحاث  احليوية،  والتكنولوجيا  الفوقية، 
�سيدلنية، بحوث املكمالت الغذائية، اأبحاث حول مبيدات الفطريات، اأبحاث حول مبيدات 
والأحياء،  احلياة،  علوم  البيطرية،  العلوم  الطبية،  املختربات  اأبحاث  ال�سارة،  الأع�ساب 
التجميل،  الغذاء، م�ستح�سرات  ال�سرعي، �سالمة  الزراعة، والطب  علم الأحياء املجهرية، 
الوراثة،  علم  النووي،  احلم�س  ت�سل�سل  اجلينية،  الختبارات  اجللدية،  وامل�ستح�سرات 
املختربي،  الت�سخي�س  اأبحاث  فـي  الأمرا�س،  الولدة،  قبل  والك�سف  الفح�س  الأورام، 
الأمرا�س املعدية، ال�سحة الإجنابية، العناية املركزة حلديثي الولدة، والطب ال�سخ�سي، 
ولي�ست لالأغرا�س الطبية اأو البيطرية، مواد كيميائية لال�ستخدام فـي ال�سناعة، والعلوم، 
الأبحاث الطبية، البحث، الت�سوير الفوتوغرافـي، الزراعة، تربية الأحياء املائية، والب�ستنة 

واحلراجة، وجميع الب�سائع الأخرى فـي الفئة )1(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيلومينا، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5200 اإيلومينا واي، �سان دييجو كاليفورنيا 92122، الوليات املتحدة 
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151578
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون معطر، العطور، ماء الكولونيا مياه التواليت، ماء عطر، مزيالت العرق ال�سخ�سية 
كرميات ولو�سن اجل�سم املعطرة، الزيوت الأ�سا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوريال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 �سارع رويال، 75008 باري�س، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/4

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151579
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ا�ست�سعار لالأغرا�س غري الطبية، جم�سات لر�سد تراكيز احلالئل، جم�سات لتحديد 
تراكيز احلالئل، اأجهزة ال�ست�سعار امل�ستخدمة لقيا�س وتوفـري املعلومات املتعلقة برتكيزات 
التحليل، اأجهزة ال�ست�سعار جلمع بيانات الرتكيز التحليلي، الربجميات للم�ساركة، تقدمي 
النقالة  الهواتف  تطبيقات  التحليالت،  بيانات  وحتليل  املراقبة،  واإدارة،  حفظ،  التقارير، 
مل�ساركة، تقدمي التقارير، حفظ، واإدارة، املراقبة، وحتليل بيانات التحليالت، الربجميات 
التغذية، واللياقة،  الت�سخي�سات الطبية،  املر�سى،  واإدارة  ال�سحة، والعافـية،  فـي جمالت 
واإدارة  والعافـية،  ال�سحية،  املجالت  فـي  املحمول  الهاتف  تطبيقات  الريا�سي،  والأداء 
املر�سى، الت�سخي�سات الطبية، التغذية، واللياقة، والأداء الريا�سي، الربجميات الطبية، 

التطبيقات الطبية لالأجهزة املحمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت دايابيت�س كري انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،94502 كاليفورنيا  اآلميدا  باركواي،  باي  هاربور   1420 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/4
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــــــم الأولويـــــــــــــــة: 83761 - تاريــــــــــــخ الأولويــــــــــة: 2021/7/12 - 

)JM :بلـــــد الأولويــــــــة

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151580
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري ال�ستخدام املوؤقت للربجميات عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل للم�ساركة، تقدمي 
ال�سحابية  املن�سات  التحليالت، خدمات  بيانات  املراقبة، وحتليل  واإدارة،  التقارير، حفظ، 
مل�ساركة، تقدمي التقارير، حفظ، واإدارة، املراقبة، وحتليل بيانات التحليالت، الربجميات 
كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( مل�سرتكة، تقدمي التقارير، حفظ، واإدارة، املراقبة، وحتليل بيانات 
الإنرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  ال�ستخدام  توفـري  التحليالت، 
التغذية، واللياقة،  الت�سخي�سات الطبية،  املر�سى،  واإدارة  ال�سحة، والعافـية،  فـي جمالت 
والأداء الريا�سي، خدمات املن�سة ال�سحابية فـي جمالت ال�سحة، والعافـية، واإدارة املر�سى، 
الت�سخي�سات الطبية، التغذية، واللياقة، والأداء الريا�سي، الربجميات كخدمة )ا�س ايه 
التغذية،  الطبية،  الت�سخي�سات  املر�سى،  واإدارة  والعافـية،  ال�سحة،  فـي جمالت  ا�س(  ايه 
القابلة  غري  الطبية  للربجميات  املوؤقت  ال�ستخدام  توفـري  الريا�سي،  والأداء  واللياقة، 
املن�سة  خدمات  ا�س(،  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الطبية  الربجميات  الإنرتنت،  عرب  للتنزيل 

ال�سحابة الطبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت دايابيت�س كري انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،94502 كاليفورنيا  اآلميدا  باركواي،  باي  هاربور   1420 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/4

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حـــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــــــم الأولويـــــــــــــــة: 83761 - تاريــــــــــــخ الأولويــــــــــة: 2021/7/12 - 

)JM :بلـــــد الأولويــــــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151581
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سخي�س  جهاز  الطبية،  التحاليل  فـي  لال�ستخدام  جهاز  الطبية،  والأدوات  الأجهزة 
لالأغرا�س الطبية، اأجهزة املراقبة ال�سحية، اأجهزة مراقبة املري�س جهاز طبي لتحديد 
لر�سد  جم�سات  التحليلية،  املادة  تركيزات  لر�سد  طبي  جهاز  التحليلية،  املادة  تركيزات 
تركيزات املادة التحليلية، جم�سات لتحديد تركيزات املادة التحليلية، جم�سات جلمع بيانات 
تركيز املادة التحليلية، الأجهزة الطبية للر�سد وتوفـري املعلومات املتعلقة برتكيزات املادة 
التحليلية، جم�سات لالأغرا�س الطبية، جم�سات مراقبة املري�س جم�سات املراقبة ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت دايابيت�س كري انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،94502 كاليفورنيا،  اآلميدا  باركواي،  باي  هاربور   1420 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/4
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــــــم الأولويـــــــــــــــة: 83761 - تاريــــــــــــخ الأولويــــــــــة: 2021/7/12 - 

)JM :بلـــــد الأولويــــــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151774
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطاقات مطبوعة فـيما يتعلق بربامج ولء العمالء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، 6340 بار، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/12

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152471
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العطور،  التجميل،  م�ستح�سرات  التجميل )غري طبي(،  �سابون  التجميل،  م�ستح�سرات 
�سابون الزينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سبار الأحمر التجارية )حمدودة امل�سوؤولية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

املحمدية،  عبدالعزيز،  ابن  �سعود  الإمام  ال�سارع   2663 ارتار  بناية  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�س.ب 9102، الريا�س 12364، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152472
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تي�سريت والقبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برييز �سموك، ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   48323 مي�سيغان،  بلومفـيلد،  وي�ست  كورت  ليلى   4654 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152474
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف  م�ستح�سرات  الغ�سيل،  فـي  امل�ستخدمة  الأخرى  واملواد  التبيي�س  م�ستح�سرات 
والتلميع واجللي والك�سط، �سابون غري طبي ،�سناعة العطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�سرات 

التجميل غري الدوائية وم�ستح�سرات ال�سعر غري العالجية، معاجني غري طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سنع ال�سعودي للعطور وم�ستح�سرات التجميل املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املهجر، جدة 22424، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152475
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف  م�ستح�سرات  الغ�سيل،  فـي  امل�ستخدمة  الأخرى  واملواد  التبيي�س  م�ستح�سرات 
والتلميع واجللي والك�سط، �سابون غري طبي، �سناعة العطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�سرات 

التجميل غري الدوائية وم�ستح�سرات ال�سعر غري العالجية، معاجني غري طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سنع ال�سعودي للعطور وم�ستح�سرات التجميل املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املهجر، جدة 22424، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152482
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدارات املتكاملة لأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية وحتديدا الكابالت ووحدات الكامريا ولوحات 
التو�سعة ولوحات الك�س�سوارات ولوحات املايكروفونات ومكربات ال�سوت واملعاجلات الدقيقة 
ولوحات  للحا�سوب  الرئي�سية  املعاجلة  ووحدات  التطوير  ولوحات  الرئي�سية  واللوحات 
الدوائر  وحدات  )وبالتحديد  ام  �سي  ام  الرقاقات  املتعددة  والوحدات  البيئية  ال�ست�سعار 
املتكاملة ووحدات( بي �سي اآي ايه )منفذ امللحقات الإ�سافـية ال�سريع( وو�سائط تخزين ذو 
حالة ثابتة عامل ال�سكل م.2 و( بي �سي اآي ايه )منفذ امللحقات الإ�سافـية ال�سريع( عامل 
احلوا�سيب  مع  ل�ستخدامها  والكامريات  املتكاملة  والدارات  الدوائر  ولوحات  م.2  ال�سكل 
واأجهزة لتخزين البيانات وحتديدا بطاقات الذاكرة مثل بطاقات ا�س دي واإمدادات الطاقة، 
البيانات وخوارزميات  الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب للتعلم الآيل وحتليل  اأجزاء احلا�سوب 
احلا�سوب  برامج  تطوير  اأدوات  حا�سوبية،  برجمة  لغة  لتنفـيذ  احلا�سوب  برامج  التعلم، 
ل�ستخدامها فـي جمالت ت�سهيل ن�سر حلول الذكاء ال�سطناعي والتعلم العميق واحلو�سبة 
عالية الأداء والتعلم الآيل، النظام القائم على الوحدات وبالتحديد الدوائر املتكاملة على 
م�ستوى اللوحة التي تدمج وظيفة نظام فـي وحدة واحدة وتدمج برامج ثابتة لت�سغيل ما 
والربامج  املدجمة  النظم  فـي  ل�ستخدامها  النموذجية  الت�سغيلية  احلا�سوب  اأجزاء  �سبق، 
الثابتة املدجمة لت�سغيل ما �سبق، وحدات اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية ل�ستخدامها لالأجهزة 

الإلكرتونية التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي او تي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوغل ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1600 امفـيثيرت باركواي، ماونتني فـيو، كاليفورنيا 94043، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حـــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــم الأولويــــــــة: 97038553 - تاريــــخ الأولويــــــــــة: 2021/9/21 - 
) US :بلـــد الأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152623
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والطاولت،  الأ�سرة  اأغطية  منزلية،  كبيا�سات  للو�سائد  مزينة  اأغطية  الأ�سرة،  بطانيات 
الأن�سجة وبدائل الأن�سجة، بيا�سات لال�ستعمال املنزيل، �ستائر من الن�سيج اأو البال�ستيك، 
املنا�سف الن�سيجية، منا�سف حمام، بيا�سات احلمامات، عدا عن املالب�س، بيا�سات لالأ�سرة، 
اأكيا�س املخدات، اللحف، بطانيات لالأ�سرة، املالءات )من�سوجات(، اأغطية الطاولت، غري 
لالأ�سرة،  بطانيات  البطانيات،  للحمامات،  البال�ستيك  اأو  الن�سيج  من  �ستائر  الورقية، 

بطانيات الأ�سرة، تعليقات احلائط م�سنوعة من الن�سيج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا ت�سيلدرينز بلي�س، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 500 بالزا درايف، �سيكاكو�س، نيوجري�سي 07094، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حـــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــم الأولويـــــــــة: 018599140 - تاريــــخ الأولويـــة: 2021/11/12 - 

) AW :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152751
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات العلمية، واملالحية، وامل�ساحية، وللت�سوير الفوتوغرافـي، وال�سينمائية، 
والب�سرية، والوزن، القيا�س، واإر�سال ال�سارات، واملراقبة )الإ�سراف(، واأجهزة واأدوات الإنقاذ 
اأو التحكم فـي  اأجهزة ومعدات تو�سيل، الت�سغيل، التحويل، التجميع، التنظيم  والتعليم، 
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الطاقة الكهربائية، اأجهزة الت�سجيل، اأو الإر�سال اأو الن�سخ لالأ�سوات اأو ال�سور، وحامالت 
اأقرا�س الفـيديو الرقمية  البيانات املغناطي�سية، اأقرا�س الت�سجيل، الأقرا�س امل�سغوطة، 
وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى، واآليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية، 
اآلت ت�سجيل النقد، الآلت احلا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة احلا�سوب، برجميات 

احلا�سوب، اأجهزة اإطفاء احلرائق، فـي الفئة 9.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152752
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، خدمات اإدارة الأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون الأعمال، 
خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152753
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�سميم املتعلق بها، خدمات التحليل والبحث 
ال�سناعي، ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرامج احلا�سب الآيل فـي الفئة 42.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152755
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفاكهة  امل�سروبات  الكحولية،  غري  امل�سروبات  من  وغريها  الغازية  واملياه  املعدنية  املياه 
وع�سائر الفاكهة، والع�سائر وغريها من امل�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيويورك 10577،  رود، مدينة بريت�سيز، ولية  اندر�سون هيل   700 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152756
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املياه املعدنية واملياه الغازية وغريها مـــن امل�سروبـــات غري الكحوليــة، امل�سروبات الفاكهــة 
وع�سائر الفاكهة، والع�سائر وغريها من امل�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيويورك 10577،  رود، مدينة بريت�سيز، ولية  اندر�سون هيل   700 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/20
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152817
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات الربية ذات املحركات، حتديدا ال�سيارات وال�سيارات الريا�سية متعددة الأغرا�س 
وال�ساحنات وال�ساحنات ال�سغرية واملحركات والأجزاء الهيكلية منها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، 48265-3000، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــم الأولويـــــــــة: 97002860 - تاريـــــــخ الأولويــــــــة: 2021/8/30 - 

) US :بلـــــد الأولويـــــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152820

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمركبات  التجزئة  مبيعات  املحركات،  ذات  املركبات  اإ�سالح  خدمات  لت�سويق  الرتويج 

اأو  للبيع  املعرو�سة  ال�سيارات  امل�ستهلك حول  توفـري معلومات  وقطع غيارها وملحقاتها، 

الإيجار عن طريق املواد املطبوعة والت�سجيالت ال�سوتية واملرئية والإعالنات التلفزيونية 

والإذاعية والإعالن عرب الإنرتنت ومواقع الإنرتنت وامل�سابقات الرتويجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت، ميت�سيغان 48265 - 3000، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حـــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــم الأولويــــــــــــة: 97002860 - تاريــــــخ الأولويــــــــة: 2021/8/30- 

) US :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152831

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، ال�ساي، الكاكاو، القهوة ال�سطناعية، �سعريية الأرز، املعكرونة، معكرونة النودلز، 

التابيوكا، ال�ساغو، دقيق لالأغذية وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات، 

احللويات )غري الطبية(، ال�سوكولتة، البوظة، ال�سراب )املثلج(، املثلجات القابلة لالأكل، 

�سكر )لي�س لالأغرا�س الطبية(، الع�سل، الدب�س، اخلمرية )مل�ستح�سرات الأطعمة املخ�س�سة 
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لال�ستهالك الب�سري(، م�سحوق اخلبيز، ملح الطعام، التوابل، البهارات، الأع�ساب املحفوظة 

)البهارات(، اخلل، �سل�سات توابل، معجون الفلفل احلار املخمر )جوت�سانغ(، معاجني فول 

ال�سويا، �سل�سة ال�سويا، توابل ال�سلطة، قطر ال�سكر، املخلالت، الفلفل، خمائر للعجني، 

اأ�سا�سها الطحني، ماندو زلبية على الطريقة الكورية، كعك الأرز، فطائر  الزلبية التي 

اللحم، �سطائر اللحم )�سطائر(، النقانق )ال�سجق فـي لفائف اخلبز(، وجبة كورية مكونة 

من الأرز املمزوج باخل�سار وحلم البقر، الب�سكويت، فتات اخلبز، الكعك، الوجبات اخلفـيفة 

التي اأ�سا�سها احلبوب، رقائق منتجات حبوب، منكهات الطعام، عدا عن الزيوت العطرية، 

الكيمت�سي،  الأرز، فطائر  الرئي�سي فـيها هو  املكون  التي يكون  الأطباق املجمدة واملجففة 

الوجبات اجلاهزة التي اأ�سا�سها املعكرونة، البيتزا، الفطائر، ال�سطائر، حلوى البودينغ، اأرز 

الأطعمة  الأرز،  الفوري،  الأرز  املقلي،  الأرز  املطبوخ،  الأرز  باأع�ساب بحرية،  جاهز ملفوف 

التي  امل�سروبات  الع�سيدة،  باخل�سراوات،  املح�سوة  العجينة  لفائف  الأرز،  اأ�سا�سها  التي 

اأ�سا�سها ال�ساي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول 

330، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

-69-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152843
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة املح�سرة من معجون الفول )توفو(، حلم خنزير مملح، الفا�سولياء املحفوظة، 
اأ�سا�سها الفا�سولياء، مركزات مرق اللحم، مرق اللحوم، مركزات  الأغذية اخلفـيفة التي 
مقــــبالت  الدجاج،  اجلبنــــة،  بدائل  اجلبنـــة،  الزبــــدة،  البوجلوجي،  املرق،  اللحــم،  مرق 
بي�س  ال�سمك،  حلم  كبب  بال�سكر،  املطبوخة  الفواكه  الدجاج،  من  اأ�سا�سا  تتكون  جممدة 
الأ�سماك  )فـيليه(،  عظم  بدون  الطري  ال�سمك  �سرائح  ال�سمك،  كعك  للتفقي�س(،  )لي�س 
اأ�سا�سها الفواكه، حلم  اأ�سا�سها ال�سمك، الوجبات اخلفـيفة التي  املحفوظة، الأطعمة التي 
اخلنزير، املربى، الهالم للطعام، الكيمت�سي، م�سروبات حم�س الالكتيك، الع�سب البحري، 
املحفوظة، الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الأع�ساب البحرية، م�ستخل�سات اللحوم، هالم 
)غري  ال�سيد  وحلوم  احلية(  )غري  الدواجن  احلية(،  )غري  الأ�سماك  اللحوم،  اللحم، 
احلية(، منتجات احلليب، احلليب، بدائل احلليب، الزيوت والدهون لالأطعمة، املخلالت، 
م�ستح�سرات  البطــــاطا،  اأ�سا�سها  التي  الزلبيــــة  اخلنزير،  حلم  �سرائح  اخلنزير،  حلم 
واملجمدة  املحفوظة  واخل�سار  والفواكه  ال�سوربات،  لعمل  م�ستح�سرات  املرق،  حت�سري 
واملجففة واملطبوخة، اأع�ساب بحرية معاجلة، املك�سرات املح�سرة، البقول واملك�سرات املعدة 
لال�ستهالك الب�سري، ال�سجق، زيت ال�سم�سم للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، ال�سوربات، 
خممر(،  �سويا  )فول  توفو  التوفو،  فطائر  ال�سويا،  فطائر  للطعام،  ال�سويا  فول  زيوت 
م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، بدائل اللحوم التي اأ�سا�سها اخل�سراوات، لنب الزبادي، 
اللحوم ال�سطناعية، اأقرا�س الهامربغر، �سرائح الهامربغر، احلليب اجلاف )البودرة(، 

منتجات الألبان املعاجلة، املرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول 
330، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152845
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، ال�ساي، الكاكاو، القهوة ال�سطناعية، �سعريية الأرز، املعكرونة، معكرونة النودلز، 
التابيوكا، ال�ساغو، دقيق لالأغذية وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات، 
احللويات )غري الطبية(، ال�سوكولتة، البوظة، ال�سراب )املثلج(، املثلجات القابلة لالأكل، 
�سكر )لي�س لالأغرا�س الطبية(، الع�سل، الدب�س، اخلمرية )مل�ستح�سرات الأطعمة املخ�س�سة 
لال�ستهالك الب�سري(، م�سحوق اخلبيز، ملح الطعام، التوابل، البهارات، الأع�ساب املحفوظة 
)البهارات(، اخلل، �سل�سات توابل، معجون الفلفل احلار املخمر )جوت�سانغ(، معاجني فول 
ال�سويا، �سل�سة ال�سويا، توابل ال�سلطة، قطر ال�سكر، املخلالت، الفلفل، خمائر للعجني، 
اأ�سا�سها الطحني، ماندو زلبية على الطريقة الكورية، كعك الأرز، فطائر  الزلبية التي 
اللحم، �سطائر اللحم )�سطائر(، النقانق )ال�سجق فـي لفائف اخلبز(، وجبة كورية مكونة 
من الأرز املمزوج باخل�سار وحلم البقر، الب�سكويت، فتات اخلبز، الكعك، الوجبات اخلفـيفة 
التي اأ�سا�سها احلبوب، رقائق منتجات حبوب، منكهات الطعام، عدا عن الزيوت العطرية، 
الكيمت�سي،  الأرز، فطائر  الرئي�سي فـيها هو  املكون  التي يكون  الأطباق املجمدة واملجففة 
الوجبات اجلاهزة التي اأ�سا�سها املعكرونة، البيتزا، الفطائر، ال�سطائر، حلوى البودينغ، اأرز 
الأطعمة  الأرز،  الفوري،  الأرز  املقلي،  الأرز  املطبوخ،  الأرز  باأع�ساب بحرية،  جاهز ملفوف 
التي  امل�سروبات  الع�سيدة،  باخل�سراوات،  املح�سوة  العجينة  لفائف  الأرز،  اأ�سا�سها  التي 

اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول 

330، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152847
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة املح�سرة من معجون الفول )توفو(، حلم خنزير مملح، الفا�سولياء املحفوظة، 
اأ�سا�سها الفا�سولياء، مركزات مرق اللحم، مرق اللحوم، مركزات  الأغذية اخلفـيفة التي 
مقبالت  الدجاج،  اجلبنة،  بدائل  اجلبنة،  الزبدة،  البوجلوجي،  املرق،  اللحم،  مرق 
بي�س  ال�سمك،  حلم  كبب  بال�سكر،  املطبوخة  الفواكه  الدجاج،  من  اأ�سا�سا  تتكون  جممدة 
الأ�سماك  )فـيليه(،  عظم  بدون  الطري  ال�سمك  �سرائح  ال�سمك،  كعك  للتفقي�س(،  )لي�س 
اأ�سا�سها الفواكه، حلم  اأ�سا�سها ال�سمك، الوجبات اخلفـيفة التي  املحفوظة، الأطعمة التي 
اخلنزير، املربى، الهالم للطعام، الكيمت�سي، م�سروبات حم�س الالكتيك، الع�سب البحري، 
املحفوظة، الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الأع�ساب البحرية، م�ستخل�سات اللحوم، هالم 
)غري  ال�سيد  وحلوم  احلية(  )غري  الدواجن  احلية(،  )غري  الأ�سماك  اللحوم،  اللحم، 
احلية(، منتجات احلليب، احلليب، بدائل احلليب، الزيوت والدهون لالأطعمة، املخلالت، 
م�ستح�سرات  البطاطا،  اأ�سا�سها  التي  الزلبية  اخلنزير،  حلم  �سرائح  اخلنزير،  حلم 
واملجمدة  املحفوظة  واخل�سار  والفواكه  ال�سوربات،  لعمل  م�ستح�سرات  املرق،  حت�سري 
واملجففة واملطبوخة، اأع�ساب بحرية معاجلة، املك�سرات املح�سرة، البقول واملك�سرات املعدة 
لال�ستهالك الب�سري، ال�سجق، زيت ال�سم�سم للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، ال�سوربات، 
خممر(،  �سويا  )فول  توفو  التوفو،  فطائر  ال�سويا،  فطائر  للطعام،  ال�سويا  فول  زيوت 
م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، بدائل اللحوم التي اأ�سا�سها اخل�سراوات، لنب الزبادي، 
اللحوم ال�سطناعية، اأقرا�س الهامربغر، �سرائح الهامربغر، احلليب اجلاف )البودرة(، 

منتجات الألبان املعاجلة، املرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول 
330، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152848
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، ال�ساي، الكاكاو، القهوة ال�سطناعية، �سعريية الأرز، املعكرونة، معكرونة النودلز، 
التابيوكا، ال�ساغو، دقيق لالأغذية وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات، 
احللويات )غري الطبية(، ال�سوكولتة، البوظة، ال�سراب )املثلج(، املثلجات القابلة لالأكل، 
�سكر )لي�س لالأغرا�س الطبية(، الع�سل، الدب�س، اخلمرية )مل�ستح�سرات الأطعمة املخ�س�سة 
لال�ستهالك الب�سري(، م�سحوق اخلبيز، ملح الطعام، التوابل، البهارات، الأع�ساب املحفوظة 
)البهارات(، اخلل، �سل�سات توابل، معجون الفلفل احلار املخمر )جوت�سانغ(، معاجني فول 
ال�سويا، �سل�سة ال�سويا، توابل ال�سلطة، قطر ال�سكر، املخلالت، الفلفل، خمائر للعجني، 
اأ�سا�سها الطحني، ماندو زلبية على الطريقة الكورية، كعك الأرز، فطائر  الزلبية التي 
اللحم، �سطائر اللحم )�سطائر(، النقانق )ال�سجق فـي لفائف اخلبز(، وجبة كورية مكونة 
من الأرز املمزوج باخل�سار وحلم البقر، الب�سكويت، فتات اخلبز، الكعك، الوجبات اخلفـيفة 
التي اأ�سا�سها احلبوب، رقائق منتجات حبوب، منكهات الطعام، عدا عن الزيوت العطرية، 
الكيمت�سي،  الأرز، فطائر  الرئي�سي فـيها هو  املكون  التي يكون  الأطباق املجمدة واملجففة 
الوجبات اجلاهزة التي اأ�سا�سها املعكرونة، البيتزا، الفطائر، ال�سطائر، حلوى البودينغ، اأرز 
الأطعمة  الأرز،  الفوري،  الأرز  املقلي،  الأرز  املطبوخ،  الأرز  باأع�ساب بحرية،  جاهز ملفوف 
التي  امل�سروبات  الع�سيدة،  باخل�سراوات،  املح�سوة  العجينة  لفائف  الأرز،  اأ�سا�سها  التي 

اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول 

330، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152850
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة املح�سرة من معجون الفول )توفو(، حلم خنزير مملح، الفا�سولياء املحفوظة، 
اأ�سا�سها الفا�سولياء، مركزات مرق اللحم، مرق اللحوم، مركزات  الأغذية اخلفـيفة التي 
مقبـــالت  الدجـــاج،  اجلبنـــة،  بدائل  اجلبنـــة،  الزبـــدة،  البوجلــوجي،  املرق،  اللحم،  مرق 
بي�س  ال�سمك،  حلم  كبب  بال�سكر،  املطبوخة  الفواكه  الدجاج،  من  اأ�سا�سا  تتكون  جممدة 
الأ�سماك  )فـيليه(،  عظم  بدون  الطري  ال�سمك  �سرائح  ال�سمك،  كعك  للتفقي�س(،  )لي�س 
اأ�سا�سها الفواكه، حلم  اأ�سا�سها ال�سمك، الوجبات اخلفـيفة التي  املحفوظة، الأطعمة التي 
اخلنزير، املربى، الهالم للطعام، الكيمت�سي، م�سروبات حم�س الالكتيك، الع�سب البحري، 
املحفوظة، الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الأع�ساب البحرية، م�ستخل�سات اللحوم، هالم 
)غري  ال�سيد  وحلوم  احلية(  )غري  الدواجن  احلية(،  )غري  الأ�سماك  اللحوم،  اللحم، 
احلية(، منتجات احلليب، احلليب، بدائل احلليب، الزيوت والدهون لالأطعمة، املخلالت، 
م�ستح�سرات  البطاطا،  اأ�سا�سها  التي  الزلبية  اخلنزير،  حلم  �سرائح  اخلنزير،  حلم 
واملجمدة  املحفوظة  واخل�سار  والفواكه  ال�سوربات،  لعمل  م�ستح�سرات  املرق،  حت�سري 
واملجففة واملطبوخة، اأع�ساب بحرية معاجلة، املك�سرات املح�سرة، البقول واملك�سرات املعدة 
لال�ستهالك الب�سري، ال�سجق، زيت ال�سم�سم للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، ال�سوربات، 
خممر(،  �سويا  )فول  توفو  التوفو،  فطائر  ال�سويا،  فطائر  للطعام،  ال�سويا  فول  زيوت 
م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، بدائل اللحوم التي اأ�سا�سها اخل�سراوات، لنب الزبادي، 
اللحوم ال�سطناعية، اأقرا�س الهامربغر، �سرائح الهامربغر، احلليب اجلاف )البودرة(، 

منتجات الألبان املعاجلة، املرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول 
330، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152868
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوابات معدنية )وحدات الإطارات الفولذية امل�سنعة م�سبقا، اأنابيب من املعدن، مبا فـيها 
اأنابيب من املعدن(، ق�سبان قفل  تلك امل�سنوعة من خالئط الفولذ والتيتانيوم، �سبكات 
معدنية )خردة احلديد اأو ال�سلب، اأنابيب ال�سلب املدرفلة على ال�ساخن، روافد من احلديد 
ال�سبائكي  ال�سلب  من  امل�سنوعة  تلك  فـيها  مبا  لالأنابيب  معدنية  و�سالت  ال�سلب،  اأو 
والتيتانيوم(، اأطواق معدنية لربط املوا�سري )مبا فـيها تلك امل�سنوعة من خالئط الفولذ 
والتيتانيوم، فولذ م�سفح، �سفائح الفولذ، فولذ مكرر الدرفلة، ق�سبان من املعدن للحام 
�سواري  والتيتانيوم(،  الفولذ  خالئط  من  امل�سنوعة  تلك  فـيها  مبا  الرت�سيبي،  واللحام 
معدنية )فولذ مدرفل، �ستائر لفافة فولذية، �سفائح فولذية، �سفائح معدنية، مبا فـيها 
تلك امل�سنوعة من خالئط الفولذ والتيتانيوم، مطروقات فولذية، األياف فولذية، حلام 
)معدن(، اأوتاد معدنية )لل�سلب املقاوم لل�سداأ، فولذ مقاوم لل�سداأ، فولذ مقاوم لل�سداأ 
�ستيل،  ال�ستانل�س  اأنابيب من  اأ�سرطة،  �سكل  لل�سداأ على  �سكل �سفائح، فولذ مقاوم  على 
الفولذ املقاوم لل�سداأ، ال�سبائك الفولذية، �سبائك فولذية غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، 
الفولذ، الكرات الفولذية، العوار�س الفولذية(، مواد تغليف معدنية للبناء )مواد البناء 
الفولذية، امل�سبوكات الفولذية �سبه منتهية،ا�سطوانات فولذية للغاز امل�سغوط، ا�سطوانات 
فولذية للهواء ال�سائل، براميل فولذية تباع فارغة، امل�سنوعات الفولذية، فولذ للعلب، 
األياف فولذية، فولذ لعلب ال�سفـيح(، معادن مقاومة لالحتكاك )هياكل فولذية لالأبنية، 
�سبكات فولذية، كرات فولذية للطحن، ق�سبان فولذية للطحن، �سلب على �سكل ق�سبان، 
�سلب على �سكل اأعمدة، �سلب على �سكل لفائف، الفولذ على �سكل �سفائح، اأعمدة، ق�سبان 
واألواح(، موائد دوارة لل�سكك احلديدية، )فولذ على �سكل اأ�سرطة، فولذ على �سكل ملفات، 
فولذ على �سكل رقاقات، فولذ على �سكل األواح، فولذ على �سكل �سفائح، �سواري فولذية، 
الت�سليح  حديد  الفولذية،  احلديدية  ال�سكك  الفولذية،  الأعمدة  الفولذية،  الأنابيب 
ل�ستخدامه فـي ت�سييد الأر�سيات اخلر�سانية، ق�سبات فولذية، �سفائح فولذية لهياكل 
ال�سيارات(، حمولت ال�سكك احلديدية )�سفائح فولذية لال�ستخدام فـي املباين، الأ�سرطة 
الفولذ،  الفولذية،  ال�سفائح  الفولذ،  من  تخزين  �سوامع  فولذية،  اأ�سرطة  الفولذية، 
غري امل�سغولة اأو �سبه امل�سغولة، اأنابيب فولذية، اأ�سالك فولذية، حبل اأ�سالك من الفولذ، 
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مائل  جمرى  اأنابيب  الهياكل(،  �سناعة  فولذ  فولذية،  اأ�سرطة  بكرات،  �سكل  على  فولذ 
من املعدن )هياكل من الفولذ، اأنابيب من الفولذ املقاوم لل�سداأ، اأنابيب من الفولذ، مبا 
اأو املطحونة، فولذ خام، �سمامات معدنية، غري قطع الآلت،  فـي ذلك املدرفلة، املق�سرة 
مبا فـيها تلك امل�سنوعة من خالئط الفولذ والتيتانيوم، األواح فولذية مغلفة بالفـينيل، 
احلديدية  لل�سكك  معدنية  مواد  التلحيم(،  فولذ  بالفـينيل،  املطلية  الفولذية  ال�سفائح 
احلديدية،  امل�سغولت  التنج�سنت،  حديد  احلديد،  بالزنك،  املطلية  الفولذية  )ال�سفائح 
التيتانيوم،  حديد  الكروم،  حديد  كرومي،  حديد  احلديد،  برييت  احلديد،  موليبيدينوم 
حديد �سليكوين، حديد ال�سليكون،، احلديد ال�سبيكي، حديد اإ�سفنجي، حديد املوليبدنوم، 
اأطواق  حديدية،  اأ�سالك  حديدية،  خامات  مكور،  حديد  احلديد،  متا�سيح  ال�سب،  حديد 
�سب  حديد  من  مواد  املغلفن،  )احلديد  حديدية  اأ�سالك  حديدية(،  اأ�سرطة  حديدية، 
لق�سبان ال�سكك احلديدية، قوالب ل�سب اأنابيب احلديد، حديد ال�سب، غري امل�سغولة اأو 
�سبه امل�سغولة، خامات حديد الكروم، اأكوام حديد الدكتايل، الربطات من احلديد )مثبتات 
لوحات  احلديدية(،  امل�سبوكات  الكربون،  حديد  �سبائك  ال�سد(،  )ربطات   - اأجل(  من 
اإ�سارة معدنية غري م�سيئة وغري ميكانيكية )لوحات معدنية متعددة الطبقات(، قوالب 
)مواد  معدنية  واأغطية  )ك�سوات  معدنية  بناء  مواد  املعدنية(،  )اجلوانب  للبناء  معدنية 
بناء(، �سبائك فولذية )�سبائك م�سافة لإنتاج الفولذ(، من�سوجات �سلكية )خردة ال�سلب 
ال�سبيكي(، حبال �سلكية )�سلك فولذي م�سبوك غري كهربائي(، فولذ غري م�سكل اأو م�سكل 
اأنابيب  فولذية(،  )ق�سبان  فولذية  �سفائح  فولذية،  كرات  ال�سبائكي(،  )الفولذ  جزئيا 
ال�سبائكي  الفولذ  من  امل�سنوعة  تلك  فـيها  مبا  متفرعة،  معدنية  )اأنابيب  معدنية  ماء 
و�سبائكها(،  ال�سائعة  )املعادن  معروفة  معادن  من  �سبائك  معادن،  خامات  والتيتانيوم(، 
بطانات معدنية للجدران لال�ستخدام فـي البناء )املواد املعدنية للبناء والت�سييد(، اأ�سالك 
الكهربائية  امل�سهر )الكوابل والأ�سالك غري  �سلك  النفـي�سة عدا  املعادن غري  �سبائك  من 
لالختزال  )احلديد  م�سكل  �سبه  اأو  م�سكل  غري  حديد  ال�سائعة(،  املعادن  من  امل�سنوعة 
املبا�سر وتقليل احلديد ب�سكل مبا�سر(، مباين معدنية )خامات املعادن ،مبا فـي ذلك املواد 
اخلام اأو املعاجلة(، مواد التغليف املعدين للجدران لال�ستخدام فـي البناء )مواد البناء من 
املعدن(، اأعمدة معدنية للبناء )األواح التبطني املعدين للبناء(، اأر�سيات معدنية )الأر�سيات 
املعدنية(، اأر�سيات تبليط معدنية )بالط اأر�سيات من املعدن(، مقاب�س معدنية )القواطع 
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الكربوين(،  الفولذ  )ق�سبان  فولذي  طوق  الكربوين(،  )الفولذ  �سب  فولذ  املعدنية(، 
املعدنية(،  املتنقلة  )املباين  معدنية  اأعمدة  الكربوين(،  ال�سلب  )اأنابيب  فولذية  �سواري 
موا�سري فولذية )�سلب كربوين(، اأ�سالك فولذية )الفولذ الكربوين(، ق�سبان فولذية 
مدلفنة )فولذ �سب(، م�سابك معدنية لالأكيا�س املختومة )اأكيا�س حجارة من الأ�سالك 
الفولذية(، األواح و�سفائح معدنية )املعادن ال�سائعة و�سبائكها مبا فـي ذلك الفولذ املقاوم 
اأبواب معدنية متاأرجحة )اأكواع معدنية لالأنابيب مبا فـيها تلك امل�سنوعة من  لل�سداأ(، 
خليطة الفولذ والتيتانيوم(، ق�سبان فولذية نا�سعة )الق�سبان الفولذية امل�سقولة على 
البارد(، مباين فولذية )الفولذ املك�سو(، األواح تثبيت )األواح ال�سلب املدرفلة على البارد(، 
األواح حديدية )األواح ال�سلب املغلفنة(، كالبات معدنية لالألواح ال�سقفـية الردوازية )األواح 
الثقيلة(،  )املعادن  املجوهرات  بخالف  نفـي�سة،  غري  معادن  من  �سلبان  مغلفن(،  �سلب 
ق�سبان معدنية م�سحوبة )ق�سبان فولذية جموفة(، األواح بناء معدنية )األواح و�سفائح 
من ال�سلب املغلفة(، �ستائر لفافة فولذية )طوق فولذي، ق�سبان ال�سلب املدرفلة على 
الذي ل يعتمد على  الفولذ  اأ�سا�سه حبيبات،  الذي  الفولذ  املعدنية،  ال�سياجات  ال�ساخن، 
غري  )احلديد،  احلديدية  لل�سكك  معدنية  ق�سبان  امل�سنعة(،  �سبه  احلديدية  احلبيبات 
امل�سغولة اأو �سبه امل�سغولة، مواد معدنية للبناء، م�سنوعات حديدية للنوافذ، مواد �سناعة 
اأ�سالك حديدة غري  احلديد، معادن حلام قوالب احلديد، كابالت حديد غري كهربائية، 
ال�سبائك  �سد،  حلقات  احلديدية  لالأطواق  م�سدات  خال�سة،  حديد  �سبائك  كهربائية، 
املعدنية،  الأر�سيات  املعدن،  من  كتل  �سائعة(،  )معادن  معدنية  اأ�سالك  املعادن،  املعدنية، 
ال�سكك  درابزين معدنية،  للمباين )رقائق معدنية،  ال�سقوف احلديدية(، دعائم معدنية 
املعدنية، من�سات معدنية، م�سغولت معدنية باحلدادة، �سفائح معدنية لي�ست من معدن 
الأطر  املعدنية،  الإطارات  املعدنية،  الأنابيب  املعدنية،  املوا�سري  املعدنية،  امل�سابك  ثمني، 
دعائم  الأ�سا�سية(،  املعادن  اللحام،  معادن  املعدنية،  ال�سفائح  املعادن،  خامات  املعدنية، 
معدنية )املعادن امل�سفحة، املعادن احلديدية، املعادن املوؤك�سدة، املعادن غري النفـي�سة، نورات 
اأنابيب ال�سرف املعدنية، �سناديق التحميع )معدن(، ال�سبائك من املعدن، هياكل  فلزات، 
معدنية، مواد اأنبوبية معدنية، �سبائك املعادن ال�سائعة، خامات املعادن املعاجلة(، �سنابري 
للمباين،  معدنية  جتهيزات  امل�سغوط،  الهواء  لقنوات  املعدنية  )التجهيزات  معدنية 
عوار�س معدنية، اأحوا�س معدنية، علب حفظ، برك ال�سباحة )هياكل معدنية، بكرات من 
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املعدن )بخالف الآلت((، نوافـري معدنية )ال�سبائك من املعادن ال�سائعة، م�سامري ملولبة 
معدنية، م�سامري ذات عراوي، حاويات معدنية، براميل معدنية، الأجرا�س، �سوامع معدنية، 
التحميل(،  عدادات  ق�سبان  املعدنية،  الرباغي  نفـي�سة،  غري  معادن  من  جذعية  متاثيل 
اأبواب معدنية قابلة للطي )، امل�سنوعة من املعادن، لعربات �سكك احلديد، عزقات معدنية، 
اأوعية معدنية للمداخن، قوالب ر�سف معدنية،  اأبواب معدنية،  امل�سامري، قبور معدنية، 
اأعمدة معدنية للمداخن، احلاويات املعدنية للتعبئة، اأباجورات معدنية، ليمونيت، جماري 
ت�سريف معدنية، براغي )م�سطحة(، اأعمدة تلغراف معدنية، خطافات معدنية، م�سامري 
بر�سام معدنية، �سعب معدنية خلطوط الأنابيب املعدنية، اأعمدة معدنية للمباين، املباين 
لل�سكك  معدنية  ق�سبان  املعدن(،  من  الأبواب  اإطارات  معدنية،  بناء  �سقالت  الفولذية، 
الت�سليح،  مواد  املعدنية،  الدرجات  الربط،  لغايات  امل�ستخدمة  املعدنية  )املرابط  احلديدة 
امل�سنوعة من املعادن، للخر�سانة، مواد البناء من املعدن، األواح و�سفائح معدنية، و�سالت 
لل�سكك(، معدن اأبي�س )الدرجات املعدنية، مواد الت�سليح، امل�سنوعة من املعادن، للخر�سانة، 
مواد البناء من املعدن، األواح و�سفائح معدنية، و�سالت لل�سكك، اأر�سيات من األواح معدنية، 
ال�سياج املعدنية، واقيات معدنية لالأ�سجار، نوافذ معدنية، قوالب معدنية ل�سب اخلر�سانة، 
املن�سات، م�سبقة ال�سنع، امل�سنوعة من املعادن(، اأطواق حديدية )األواح حديدية، من�سات 
معدنية للنقل، اأطر معدنية للنوافذ، ق�سبان معدنية لل�سكك احلديدية، حواجز م�سبكة 
معدنية، �سبكات معدنية، نقط التقاء ال�سكك احلديدية، تيتانيوم حديدي، الزنك، بالط 

معدين، حديد ال�سب، كرات فولذية، روابط ال�سكك احلديدية من املعدن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان ال ام كيه انرتنا�سنول بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سرتاون�سكايالن 1331، تاور بي، ورلد تريد �سنرت ان ال-1077 اك�س 
اك�س مل�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــم الأولويــــــــــة: 1455225 - تاريـــــخ الأولويـــــــــة: 2021/12/30 - 

) NL :بلد الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152872

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق، والورق املقوى والب�سائع امل�سنوعة من هذه املواد، املطبوعات، الألبومات، التقاومي، 

ن�سرات  والكتيبات،  التعريفـية،  والكتيبات  املطبوعة،  النماذج،  املل�سقات،  اأطل�س اخلرائط، 

النقو�س،  املقوى،  الورق  اأو  الورق  من  لفتات  الإخبارية،  الن�سرات  الالفتات،  املعلومات، 

قرطا�سية،  واملل�سقات  تخطيطية،  مطبوعات  والتقاومي،  بيانية،  ر�سوم  للكتب،  موؤ�سرات 

نقو�س،  مطبوعة  �سور  قرطا�سية،  �سفافـيات  الإعالنية،  الن�سرات  )قرطا�سية(،  الأغلفة 

الرقع الورقية اأو الكرتونية، املن�سورات املطبوعة، واجلرائد، واملجالت )الدوريات(، ال�سور 

الفوتوغرافـية املطبوعة، القرطا�سية، مواد تعليمية واإر�سادية، اأدلة كتب الدليل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان ال ام كيه انرتنا�سنول بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سرتاون�سكايالن 1331، تاور بي، ورلد تريد �سنرت ان ال-1077 اك�س 

اك�س مل�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حـــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــم الأولويـــــــــــة: 1455225 - تاريــــــخ الأولويــــــــــة: 2021/12/3 - 

) NL :بلد الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152877
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات العلمية والتقنية والأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث 
ال�سنـاعية، خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب، خدمات تطوير برجميات 
)مواقع  احلا�سوب  مواقع  ا�ست�سافة  خدمات  احلا�سوب،  برجميات  وت�سميم  احلا�سوب 
الآخرين  ملعلومات  الإلكرتونية  املواقع  على  املبنية  الفهار�س  وت�سميم  اإن�ساء  اإنرتنت(، 

)خدمات تكنولوجيا املعلومات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان ال ام كيه انرتنا�سنول بي. فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سرتاون�سكايالن 1331، تاور بي، ورلد تريد �سنرت ان ال-1077 اك�س 
اك�س مل�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــــــم الأولويــــــــــة: 1455225 - تاريـــــــــخ الأولويـــــــة: 2021/12/3 - 

) NL :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153020
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مايك-اب ارت كوزمتيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 767 فـيفث افنيو، مدينة نيويورك، ولية نيويورك، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153159
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 ال�سيارات، املركبات الكهربائية، العربات، ال�ساحنات، ال�ساحنات ال�سغرية املركبات، املركبات 
ال�سيارات،  م�سدات  ال�سباق،  �سيارات  الريا�سية،  ال�سيارات  الأغرا�س،  متعددة  الريا�سية 
املركبات،  اأج�سام  الطني،  واقيات  الأر�سية،  للمركبات  ال�سالمة  اأجهزة  الهوائية  الو�سائد 
املركبات،  �سكل  اأغطية على  املركبات،  اأمتعة  املركبات، حامالت  ال�سيارة، مف�سدات  مقاعد 

اأغطية مقاعد ال�سيارات، ولعات ال�سيجار لل�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

كاناجاوا-كن،  يوكوهاما-�سي،  كو،   - كاناجاوا  تاكارات�سو،   ،2 نو.  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــــم الأولويـــــــــــة: 5123939 - تاريـــــــخ الأولويـــــة: 2021/9/8 - 

) IN :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153305
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدراجات  خوذ  البطاريات،  البطاريات،  �سواحن  ال�سوت،  مكربات  التطبيقات،  برجميات 
بي  ا�س  يو  لو�سالت  الوم�سية  امل�سغالت  الفارغة،  الومي�سية  الذاكرة  بطاقات  الهوائية، 
بيه  )�سي  املركزية  املعاجلة  النقالة، وحدات  الهواتف  الت�سوير، حافظات  واآلت  الفارغة، 
احلوا�سيب،  فاأرات  احلا�سوب،  اأجهزة  احلوا�سيب،  لتثبيت  قواعد  الكمبيوتر،  اأجهزة  يو( 
احلا�سوب  برجميات  احلا�سوب،  األعاب  برجميات  احلا�سوب،  اأجهزة  احلا�سوب،  �سا�سات 
اإدارة واإعداد التقارير بخ�سو�س املعلومات املتعلقة  لتجميع، ومعاجلة، املراقبة، وحتليل، 
الإلكرتونية،  املواقع  والفـيديو،  األعاب احلا�سوب  واأداء الربجميات، والطلبات،  با�ستخدام 
العوامل الفرتا�سية واملحتوى ال�سوتي واملرئي، برجميات احلا�سوب لتجميع، ومعاجلة، 
وحتليل، اإدارة واإعداد التقارير املتعلقة باملعلومات عرب الإنرتنت، ن�ساط الإنرتنت واملواقع 
احلا�سوب  برجميات  تعديل  والتطوير،  لت�سميم،  احلا�سوب  برجميات  الإلكرتونية، 
األعاب احلا�سوب والفـيديو، املواقع الألكرتونية واملحتوي ال�سوتي  وحت�سينها، والطلبات، 

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

القابلة  غري  الرمزية  العمالت  حتديدا:  الرقمية،  املواد  للتزيني،  مغناطي�سات  واملرئي، 
القابل  والب�سرية  ال�سمعية  الو�سائط  حمتوى  حتديدا:  الرقمية،  الو�سائط  لال�ستبدال، 
للتنزيل فـي جمالت الرتفـيه، واملو�سيقى، العاب الفـيديو، لعب األعاب الفـيديو، ومناف�سات 
فـي  للتحميل  القابلة  الو�سائط  حمتويات  حتديدا:  الرقمية،  الو�سائط  الفـيديو،  األعاب 
األعاب  ولعب  الفـيديو  األعاب  املو�سيقية،  الفـيديو  مقاطع  واملو�سيقى،  الرتفـيه،  جمالت 
األعاب  برجميات  الرقمية،  الالفتات  الرقمية،  للو�سائط  املبا�سر  البث  اأجهزة  الفـيديو، 
احلا�سوب القابلة للتحميل، برجميات األعاب الفـيديو القابلة للتحميل، برامج األعاب الواقع 
برجميات  للتحميل،  القابلة  للكمبيوتر  التوقف  �سا�سات  برامج  للتحميل،  القابلة  املعزز 
الكتل، برجميات  �سال�سل  تقنية  با�ستخدام  التعامالت  لإدارة  للتحميل  القابلة  احلا�سوب 
احلا�سوب القابلة للتحميل للتجارة، م�ساهدة واإدارة املقتنيات الرقمية، حتديدا: الفنون، 
والفـيديو،  للمبادلة،  بطاقات  الفوتوغرافـية،  وال�سور  وال�سور،  املتحركة،  الر�سوم  خاليا 
برجميات خلفـيات احلا�سوب القابلة للتحميل، الو�سائط الرقمية القابلة للتحميل، حتديدا: 
املقتنيات الرقمية املن�ساأة تقنية الربجميات التي اأ�سا�سها �سال�سل الكتل، املو�سيقى الرقمية 
القابلة للتحميل، املن�سورات الإلكرتونية القابلة للتحميل، حتديدا: كتب للر�سوم الهزلية، 
الرتفـيه  فـي جمال  الإخبارية  والر�سائل  الر�سادية،  الكتيبات  روايات م�سورة، واملجالت، 
التلفزيونية وغريها  الربامج  للتحميل،  القابلة  املتحركة  ال�سور  اأفالم  الفـيديو،  واألعاب 
من الربامج الرتفـيهية الق�سرية على �سكل ر�سوم متحركة، الكوميديا، الدراما، الريا�سة 
املدونات  للتحميل،  القابلة  املو�سيقية  امللفات  العلمي،  اخليال  اأو  اخليالية  الإلكرتونية، 
الإلكرتونية  الريا�سة  األعاب  واملو�سيقى،  الرتفـيه،  جمال  فـي  للتحميل  القابلة  ال�سوتية 
واألعاب الفـيديو، الربجميات القابلة للتحميل لبث حمتويات الو�سائط ال�سوتية واملرئية 
مبا�سرة عرب الإنرتنت ولالأجهزة النقالة، الب�سائع الفرتا�سية القابلة للتحميل، الب�سائع 
والعمالت  الرموز  احلا�سوب،  برجميات  برامج  حتديدا:  للتحميل،  القابلة  الفرتا�سية 
برنامج  الفرتا�سية،  الإلكرتونية  والعوامل  الفـيديو  األعاب  فـي  امل�ستخدمة  الفرتا�سية 
قابل للتحميل تقدم العمالت الفرتا�سية، حتديدا: برامج احلا�سوب التي تعر�س الرموز 
والعمالت امل�ستخدمة فـي الألعاب وامل�ستخدمة فـي املواقع الإلكرتونية وفـي األعاب الفـيديو 
الأقرا�س،  للتحميل،  القابلة  الفرتا�سي  الواقع  األعاب  برجميات  النقالة،  الهواتف  على 
الأ�سرطة، اخلراطي�س، اأقرا�س مدجمة - ذاكرة للقراءة فقط، حتمل جميعها برجميات 
اأو األعاب الفـيديو، اأجهزة الت�سلية الإلكرتونية، حتديدا: برامج ت�سجيل  األعاب احلا�سوب 
ال�سائلة،  البلورية  العر�س  �سا�سات  مع  امل�ستخدمة  الت�سلية  لأجهزة  الإلكرتونية  الدارات 
ال�سماعات املو�سوعة بداخل الأذن، قواعد تو�سيل لالأجهزة الإلكرتونية، علب للنظارات 
الطبية، النظارات الطبية، برجميات األعاب، �سماعات الراأ�س، �سماعات الراأ�س لال�ستخدام 
مع اأجهزة احلا�سوب، حمالت �سماعات الهواتف فـي ال�سيارات، برجميات الألعاب التفاعلية، 
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برجميات احلا�سوب الرتفـيهية التفاعلية لألعاب الفـيديو، برامج األعاب الفـيديو التفاعلية 
متعددة الو�سائط، عد�سات كامريات الهواتف النقالة، بطاقات الهدايا املرمزة مغناطي�سيا، 
الهواتف  بطاريات  املحمولة،  للهواتف  البطاريات  �سواحن  املركزية،  احلوا�سيب  اأجهزة 
الذراع  اأحادية  احلمالت  النقالة،  الهواتف  املحمولة،  الهواتف  اإ�سارات  معززات  النقالة، 
لالأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة باليد، حتديدا: واآلت الت�سوير، الهواتف النقالة، 
ال�سخ�سية  احلوا�سيب  احلا�سوب،  فاأرات  م�ساند  باللم�س،  العاملة  اللوحية  احلوا�سيب 
املدفوعة م�سبقا، غري  الهاتفـي  الت�سال  ال�سوتية، بطاقات  املدونات  املحمولة،  ال�سغرية 
م�سفرة مغناطي�سيا، الأقرا�س امل�سغوطة امل�سجلة م�سبقا التي تعر�س املو�سيقى واملقاطع 
امل�سجلة  املمغنطة  الب�سرية  والأقرا�س  الب�سرية  الأقرا�س  املتحركة،  لل�سور  املو�سيقية 
م�سبقا التي تعر�س ال�سور املتحركة، الربامج التلفزيونية والربامج الرتفـيهية الق�سرية 
على �سكل ر�سوم متحركة، الكوميديا، الدراما، الريا�سة الإلكرتونية، اخليالية اأو اخليال 
اأفالم  تعر�س  التي  امل�سجلة م�سبقا  الرقمية  الفـيديو  واأقرا�س  الفـيديو  اأقرا�س  العلمي، 
ر�سوم  �سكل  على  الق�سرية  الرتفـيهية  والربامج  التلفزيونية  الربامج  املتحركة،  ال�سور 
متحركة، الكوميديا، الدراما، الريا�سة الإلكرتونية، اخليالية اأو اخليال العلمي، الأغطية 
ال�سخ�سية  واحلوا�سيب  باللم�س  العاملة  املحمولة  احلوا�سيب  املتنقلة،  للهواتف  الواقية 
النقالة، البطاريات القابلة لل�سحن، برجميات األعاب الواقع املعزز امل�سجلة، برجميات األعاب 
الفـيديو امل�سجلة، برجميات األعاب الواقع الفرتا�سي امل�سجلة، واقيات ال�سا�سات للهواتف 
النقالة، بطاقات الذاكرة الرقمية الآمنة، الهواتف الذكية، �ساعات اليد الذكية، برجميات 
للبث  القابلة  الأ�سوات  ت�سجيالت  ال�سوت،  مكربات  التعبريية،  الوجوه  ايقونات  توفـري 
املبا�سر عرب الإنرتنت، مقاطع الفـيديو القابلة للبث املبا�سر عرب الإنرتنت، علب النظارات 
الهاتف،  اأجهزة  باللم�س،  العاملة  اللوحية  احلوا�سيب  ال�سم�سية،  النظارات  ال�سم�سية، 
اأ�سرطة األعاب الفـيديو، اأقرا�س األعاب الفـيديو، برجميات األعاب الفـيديو، برجميات األعاب 

الواقع الفرتا�سي، �سواحن ل�سلكية، مو�سعات ال�سبكات الال�سلكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،90064 ايه  �سي  اأجنلو�س،  لو�س  بوليفارد  اوليمبيك  دابليو.   1233 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153306
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفارغة من �سفحات  الكتب  الفنية، حافظات،  اللوازم  ال�سنوية، مطبوعات فنية،  التقارير 
ال�سحف، موؤ�سر الكتب، والكتب، �سناديق تغليف الكعك، والتقاومي، الكتالوجات التي تعر�س 
ب�سائع األعاب احلا�سوب، حافظات دفاتر ال�سيكات، القطع املو�سوعة اأ�سفل الأكواب امل�سنوعة 
من الورق، كتب للر�سوم الهزلية، الألوان ال�سمعية، ورق ن�سخ الر�سوم، والر�سومات، مناديل 
التهنئة،  الهدايا، ورق تغليف هدايا، روايات م�سورة، بطاقات  الهدايا، علب  اأكيا�س  الوجه، 
بطاقات اأعياد، بطاقات دعوة، ورق اجلو�س، واملجالت، �سور زيتية جدراية، حمالت بطاقات 
الأ�سماء، بطاقات ال�سم، بطاقات الهدايا غري امل�سفرة اإلكرتونيا، املناديل، بطاقات املالحظات، 
الأعالم  الورقية،  والأكيا�س  الورقية،  الرايات  روايات،  املالحظات،  دفاتر  املالحظات،  دفاتر 
الورقية، تزيينات ورقية للحفالت، الرايات الورقية، اأوراق حتديد اأماكن اجللو�س املو�سوعة 
اأقالم  احلرب،  اأقالم  ال�سفر،  جوازات  حافظات  الورقية،  املائدة  مفار�س  الطاولت،  على 
الر�سا�س، حلي وزينة لأقالم الر�سا�س، حمافظ الأقالم واأقالم الر�سا�س، البومات ال�سور 
ال�سور،  املطبوعات،  املطبوعة،  املن�سورات  املل�سقات،  الربيدية،  البطاقات  الفوتوغرافـية، 
بطاقات الت�سال الهاتفـي املدفوعة م�سبقا، غري م�سفرة مغناطي�سيا، ق�سائم قابلة لال�سرتداد 
وبطاقات م�سبقة الدفع، األبومات ل�سق ق�سا�سات، امل�ستلزمات املدر�سية، القرطا�سية، الرقع 
الال�سقة، اأدلة ال�سرتاتيجيات لالألعاب، الو�سم املوؤقت، املناديل الورقية، بطاقات للمبادلة، 

عدا عن التي لالألعاب، بطاقات لعبة تريفـيا، واأدوات الكتابة، م�ساند الكتابة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،90064 ايه  �سي  اأجنلو�س،  لو�س  بوليفارد  اوليمبيك  دابليو.   1233 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153308
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب حمل جلميع الأغرا�س، حقائب الريا�سيني، حقائب الظهر، حقائب ذات الأحزمة، 
النقود  حمافظ  ال�سفر،  �سناديق  العمل،  بطاقات  الأوراق،حامالت  حقائب  كتب،  حقائب 
للحيوانات،  اأزياء  الفارغة،  التجميل  م�ستح�سرات  حقائب  للحيوانات،  اأطواق  املعدنية، 
اإ�سطوانية  حقائب  ت�سحب،  التي  اخليوط  ذات  حلقائب  طويلة،  حمالت  ذات  كتف  حقائب 
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املقاود  مب�ستلزمات،  اخلا�سة  احلقائب  املفاتيح،  علب  اليد،  اخل�سر،حقيبة  حقائب  ال�سكل، 
للحيوانات، اأمتعة، بطاقات الأمتعة، حقائب الر�سائل، املظالت اخلفـيفة الواقية من ال�سم�س، 
الزينة  اأدوات  الأربطة،، حقائب  ذات  املحافظ واجلزادين، احلقائب  الن�سائية،  اليد  حقائب 
الفارغة، الأكيا�س امل�سنوعة من القما�س، اأمتعه بعجالت،�سم�سيات،، �سنط اخل�سر، �سال�سل 

املحافظ، حمافظ، حقائب املع�سم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،90064 ايه  �سي  اأجنلو�س،  لو�س  بوليفارد  دابليو.اوليمبيك   1233 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153311
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س، اأغطية الراأ�س، ع�سابات، اأحزمة مالب�س، قبعات البي�سبول، مبا فـي ذلك القبعات 
ال�سغرية، الأحذية، مالب�س، املعاطف، اأزياء لال�ستخدام فـي األعاب متثيل الأدوار، ف�ساتني، 
الأحذية، القفازات، اأزياء الهالويني، القبعات، اأغطية الراأ�س، بلوزات بغطاء للراأ�س مالب�س 
املطر،  �سد  مالب�س  ال�سوفـية،  الكنزات  بنطال،  الرقبة،  اأغطية  مالب�س،  �سرتات  الر�سع 
�سنادل، الأو�سحة، قم�سان، اأحذية، ال�سراويل الق�سرية، التنانري، مالب�س النوم، النعال، 
الف�سفا�سة،مالب�س  الريا�سية  الكنزات  الف�سفا�س،�سرتات،  الريا�سي  البنطال  جوارب، 
�سباحه، قم�سان ذات الأكمام الق�سرية، اجلوارب الطويلة، مالب�س علوية مالب�س، والبدلت 

الريا�سية، مالب�س داخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريوت جاميز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،90064 ايه  �سي  اأجنلو�س،  لو�س  بوليفارد  دابليو.اوليمبيك   1233 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.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: 74306
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/2/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1007 فـي 2013/6/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: روائع احلد للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املزن التجارية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:331 ر.ب:314 ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/3/31م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/4/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 106541
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/9/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1207 فـي 2017/8/27م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: روائع احلد للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املزن التجارية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1068 ر.ب:121 ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 3/16/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/4/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 149664

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/2/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1418 فـي 2021/11/30م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: البيادر للت�سوق �ص.�ص.و

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ق�سر للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية امل�سنعة، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/3/31م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/4/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131734

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1322 فـي 2019/12/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: التمان لال�ستثمار �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة التمان للتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:488 ر.ب:112 ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 4/5/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/4/5م
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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: 63607
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/6/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1149 فـي 2016/6/5م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة الرتحيب للمطاعم والتموين �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جنوم العا�سمة الدولية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 74 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 4/3/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 115114
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/11/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1405 فـي 2021/8/29م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأحالم املدينة املتحدة
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بن زاهر للتوريدات العاملية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/29م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 4/3/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140293

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1370 فـي 2020/12/13م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سيف بن حمود الهنائي للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: وهج التقنية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 81 ر.ب: 615, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 4/3/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 72696

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 986 فـي 2012/10/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اآبفي اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميداإميون, اإل اإل �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ون ميداإميون واي, غيذر�سبريغ, ماريلند 20878, الوليات 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 4/3/ 2022م

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٧(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82920

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/4/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1053 فـي 2014/4/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املا�س العاملية م.م.ح

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيدة ال�سالم م.م.ح

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

اأو 101 دبليو ا�س 67, املنطقة احلرة  اأ�س 10123  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وحدة رقم 

جلبل علي, دبي الإمارات العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122835

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/3/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1277 فـي 2019/1/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأنوار واحة العار�س للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: املطابخ العاملية الراقية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/3/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 132615

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/3/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1324 فـي 2019/12/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: واجهة اخلليج الرائدة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: موؤ�س�سة بالد امل�سرق التجارية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 175ر.ب: 133, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/5م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

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

2010/10/30التجارة وال�سناعةال�سركة الوطنية للتوزيع �س.م.م165283

2009/9/27التجارة وال�سناعةال�سركة الوطنية للتوزيع �س.م.م259182

2014/1/9التجارة وال�سناعةال�سركة الوطنية للتوزيع �س.م.م385012
2014/1/9التجارة وال�سناعةال�سركة الوطنية للتوزيع �س.م.م485009
2012/2/20التجارة وال�سناعة�سوليو�سا �سنغابور بتي.ليمتد572845
حمالت الغالب 675156 2012/7/1التجارة وال�سناعة 

780808
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س.م.م
2013/5/15التجارة وال�سناعة

881569
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س.م.م
2013/6/25التجارة وال�سناعة

982033
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س.م.م
2013/7/21التجارة وال�سناعة

1084244
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س.م.م
2013/11/24التجارة وال�سناعة

1128202
انوك�سا مارك�س بي تي واي 

ليميتد
2002/6/1التجارة وال�سناعة

2012/3/28التجارة وال�سناعة�سي�سيدو امرييكا�س كوربورا�سن1273516
2008/2/5التجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد1348851
2008/2/5التجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد1448850
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م
رقم 

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

2008/2/5التجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد1548849
2008/2/5التجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد1648848
2008/2/5التجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد1748847
2008/2/5التجارة وال�سناعةتاتا �سنز ليمتد1848846

1927993
تيوينتيث �سينت�سرى فوك�س

 فيلم كوربوري�سن
2002/4/28التجارة وال�سناعة

2027992
تيوينتيث �سينت�سرى فوك�س

 فيلم كوربوري�سن
2002/4/28التجارة وال�سناعة

2128286
اأي فون كابو�سيكي كاي�سا 

)اول�سو تريدينغ ا�س اأي فون كو، 
ال تي دي(

2002/6/8التجارة وال�سناعة

2228285
اأي فون كابو�سيكي كاي�سا

 )اول�سو تريدينغ ا�س اأي فون كو، 
ال تي دي(

2002/6/8التجارة وال�سناعة

2002/3/19التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين2327530
2002/3/19التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين2427529
2002/3/19التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين2527528
2002/3/19التجارة وال�سناعةاوتوموبيلز �سيرتوين2627527
2002/3/26التجارة وال�سناعةفارما مار، ا�س.ايه2727596
2012/3/31التجارة وال�سناعةاأحمد ال�سيابي للتجارة2873602
2012/4/14التجارة وال�سناعةايه اند ات�س �سبورت�سوير كو انك2973823

3073469
�سركة ميدا�س الفنية للتجارة 

�س.م.م
2012/3/26التجارة وال�سناعة

2012/8/25التجارة وال�سناعةفور رو�سي�س دي�ستيلريي ال ال �سي3175885
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م
رقم 

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

2002/6/30التجارة وال�سناعةايتام ) ا ي تي ا ام (3228456
2002/6/30التجارة وال�سناعةايتام ) ا ي تي ا ام (3328455
2012/4/8التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي3473757

الأمرية ل�سناعة 3575426
2012/7/17التجارة وال�سناعةاملواد الغذائية ذ.ذ.م

2002/2/3التجارة وال�سناعةويرلبول يوروب بي فـي3627241
2001/11/17التجارة وال�سناعةايفاك�س ال ال �سي3726747
2001/11/17التجارة وال�سناعةايفاك�س ال ال �سي3826748
2001/11/17التجارة وال�سناعةايفاك�س ال ال �سي3926749
2001/11/17التجارة وال�سناعةايفاك�س ال ال �سي4026750

مانويل رابر اند�سرتيز ا�س4173476
2012/3/27التجارة وال�سناعة بي ايه

مانويل رابر اند�سرتيز ا�س4273477
2012/3/27التجارة وال�سناعة بي ايه

الغزال العاملية للتجارة 4340871
2006/7/19التجارة وال�سناعةوال�ستثمار �س.م.م

موؤ�س�سة العي�سائي للمرطبات 4467149
2011/3/5التجارة وال�سناعةل�ساحبها علي عبداللـه العي�سائي

2010/12/21التجارة وال�سناعةاورانو�س العاملية �س.م.م4565992
2012/6/18التجارة وال�سناعة�سركة ال�سايع للتجارة ذ.م.م4674876
1992/3/24التجارة وال�سناعة�سركة دبي للكابالت املحدودة476717

جوبرت اإلكرتوين كمبني4825996
2001/7/25التجارة وال�سناعة ال ال �سيى �س.م.م

�سركة �سعيد حممد عبيد بن زقر 4928966
2002/9/15التجارة وال�سناعةو�سركاه ) �سركة بن زقر (
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م
رقم 

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

5028967
�سركة �سعيد حممد عبيد بن زقر 

و�سركاه ) �سركة بن زقر (
2002/9/15التجارة وال�سناعة

5126442
�سركة خلفاء جملي اأحمد 

باجملي املتحدة
2001/6/10التجارة وال�سناعة

526898
�سان ميغل بريوينغ انرتنا�سيونال 

ليمتد
1992/5/5التجارة وال�سناعة

536899
�سان ميغل بريوينغ انرتنا�سيونال 

ليمتد
1992/5/5التجارة وال�سناعة

2011/9/21التجارة وال�سناعةبريجر كينج كوربوري�سن5470369

2002/7/13التجارة وال�سناعةال اي اأو فارما اأ/ا�س5528492

2002/8/10التجارة وال�سناعةليبهر انرتنا�سيونال اأيه جي5628737

2002/8/10التجارة وال�سناعةليبهر انرتنا�سيونال اأيه جي5728734

2002/8/10التجارة وال�سناعةليبهر انرتنا�سيونال اأيه جي5828735

2002/8/10التجارة وال�سناعةليبهر انرتنا�سيونال اأيه جي5928736

2002/3/19التجارة وال�سناعةكارفور6027516

2002/3/19التجارة وال�سناعةكارفور6127517

2002/3/19التجارة وال�سناعةكارفور6227518

2002/3/19التجارة وال�سناعةكارفور6327519

2012/12/24التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة نزيه التجارية6478049

2012/12/15التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة نزيه التجارية6577793

2002/12/18التجارة وال�سناعةلونغ جون �سيلفر، ال ال �سي6629597
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2001/10/21التجارة وال�صناعةفروت اأوف ذا لووم، انك17111
2001/10/21التجارة وال�صناعةفروت اأوف ذا لووم، انك27112
2000/12/17التجارة وال�صناعةفروت اأوف ذا لووم، انك37081
2001/10/21التجارة وال�صناعةفروت اأوف ذا لووم، انك47082
2005/3/20التجارة وال�صناعةبيري باملان اأ�س.اأيه جيه ال تي527484
2005/3/20التجارة وال�صناعةبيري باملان اأ�س.اأيه جيه ال تي627485
2014/5/18التجارة وال�صناعةجولتنز وورلدوايد ماجنمنت كورب776361
2008/4/16التجارة وال�صناعةاإل اآر�صي برودكت�س ليمتد828198
2008/4/16التجارة وال�صناعةاإل اآر�صي برودكت�س ليمتد928199

2008/4/16التجارة وال�صناعةاإل اآر�صي برودكت�س ليمتد1028200
2001/8/1التجارة وال�صناعةال اآر �صي برودكت�س ليمتد 117306
2001/8/1التجارة وال�صناعةال اآر �صي برودكت�س ليمتد 127305
2001/8/1التجارة وال�صناعةال اآر �صي برودكت�س ليمتد 137304
2001/8/1التجارة وال�صناعةال اآر �صي برودكت�س ليمتد 147303
2013/8/6التجارة وال�صناعةال اي اأو فارما اأ/ا�س1575985
2003/1/7التجارة وال�صناعة�صركة حائل للتنمية الزراعية 168191
2013/11/3التجارة وال�صناعةالغالية ذ.م.م 1777445
2013/11/3التجارة وال�صناعةالغالية ذ.م.م 1877444
2013/11/3التجارة وال�صناعةالغالية ذ.م.م 1977443

207529
توتال والرثجي اأم بي اأت�س، فوير 

�صوتز يوند �صيرث هيت
2000/9/9التجارة وال�صناعة

217530
توتال والرثجي اأم بي اأت�س، فوير 

�صوتز يوند �صيرث هيت
2000/9/9التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

توتال والرثجي اأم بي اأت�س، فوير 227531
2000/9/9التجارة وال�صناعة�صوتز يوند �صيرث هيت

2013/4/24 التجارة وال�صناعةتايكو فاير اآند �صيكيوريتي اإل اإل �صي2374588
2013/4/24 التجارة وال�صناعةتايكو فاير اآند �صيكيوريتي اإل اإل �صي2474589
2013/4/24 التجارة وال�صناعةتايكو فاير اآند �صيكيوريتي اإل اإل �صي2574590
2013/4/24 التجارة وال�صناعةتايكو فاير اآند �صيكيوريتي اإل اإل �صي2674591
2013/6/13التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 2774704
2013/6/13التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 2874703
2013/6/13التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 2974702
2013/6/8التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 3074701
2013/6/13التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 3174700
2013/6/13التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 3274699
2013/4/24التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 3374698
2013/8/6التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 3474705
2013/6/13التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 3574706
2013/6/13التجارة وال�صناعةا�صلي فـرينت�صر اند�صرتيز، انك 3674761
2013/5/20التجارة وال�صناعة�صي�صيدو امرييكا�س كوربورا�صن3773518

جونيد جام�صيد )بي فـي تي( 3875716
2014/5/18التجارة وال�صناعةليمتد

2005/3/19التجارة وال�صناعةبريزدورف اإ. جي3928129
2004/12/20التجارة وال�صناعةبريزدورف اإ. جي4028130
2005/12/24التجارة وال�صناعةبريزدورف اإ. جي4128158

اأبريكرومبي اأند فـيت�س يوروب 4228426
2005/3/21التجارة وال�صناعةاإ�س اأيه جي اإل
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

437284
دبليو دى - 40 مانيفاك�صرتينج 

كامبني
2009/1/24التجارة وال�صناعة

447285
دبليو دى - 40 مانيفاك�صرتينج 

كامبني
2009/1/24التجارة وال�صناعة

2007/4/18التجارة وال�صناعة�صركة �صيحوت الدولية �س.م.م4541984
2013/5/20التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودو ن�صتله ا�س ا4673876
2005/3/21التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودو ن�صتله ا�س ا4728177
2013/5/20التجارة وال�صناعة�صوميتومو كيميكال كومباين، ليمتد4873772
2013/5/20التجارة وال�صناعة�صوميتومو كيميكال كومباين، ليمتد4973773
2001/1/6التجارة وال�صناعة�صوميتومو كيميكال كومباين، ليمتد 506828
2001/1/6التجارة وال�صناعة�صوميتومو كيميكال كومباين، ليمتد 516829
2005/6/19التجارة وال�صناعةاأرال فووذر ا اأم بي اأ 5228766
2005/3/19التجارة وال�صناعةاأرال فووذر ا اأم بي اأ 5328767
2005/3/21التجارة وال�صناعةاأرال فووذر ا اأم بي اأ 5428859
2005/3/19التجارة وال�صناعةاأرال فووذر ا اأم بي اأ 5528860

566912
ميت�صوبي�صي جيدو�صا كوجيو 

كابو�صيكي كاي�صا
2000/9/9التجارة وال�صناعة

576913
ميت�صوبي�صي جيدو�صا كوجيو 

كابو�صيكي كاي�صا
2000/9/9التجارة وال�صناعة

586914
ميت�صوبي�صي جيدو�صا كوجيو 

كابو�صيكي كاي�صا
2000/9/9التجارة وال�صناعة

596915
ميت�صوبي�صي جيدو�صا كوجيو 

كابو�صيكي كاي�صا
2000/9/9التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

606916
ميت�صوبي�صي جيدو�صا كوجيو 

كابو�صيكي كاي�صا
2000/9/9التجارة وال�صناعة

616919
ميت�صوبي�صي فو�صو ترك اآند 

با�س كوربوري�صن
2000/9/9التجارة وال�صناعة

626920
ميت�صوبي�صي فو�صو ترك اآند 

با�س كوربوري�صن
2000/9/9التجارة وال�صناعة

636921
ميت�صوبي�صي فو�صو ترك اآند 

با�س كوربوري�صن
2000/9/9التجارة وال�صناعة

646936
�صيكو هولدجنز كوربو�صيكي كاي�صا 

)�صيكو هولدجنز كوربوري�صن(
2000/6/27التجارة وال�صناعة

2004/12/1التجارة وال�صناعةاأبوت برودكت�س اأوبري�صنز ايه. جي6527425

6628021
هوندا جيكن كوجيو كابو�صيكي 
كاي�صا ) هوندا موتور كو، ليمتد(

2005/3/15التجارة وال�صناعة

6728039
ميت�صوبي�صي جيدو�صا كوجيو 

كابو�صيكي كاي�صا
2005/4/9التجارة وال�صناعة

6873993
�صركة الكويت ل�صناعة املواد 

العازلة �س.م.ك )مقفلة( 
2013/3/5التجارة وال�صناعة

2013/4/24التجارة وال�صناعةتو�صيبا اليفـيتور كابو�صيكي كاي�صا6974273
2013/4/24التجارة وال�صناعةتو�صيبا اليفـيتور كابو�صيكي كاي�صا7074274
2017/1/15التجارة وال�صناعة�صعيد اأحمد املحرو�س واأوالده7175000
2005/4/13التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 72288272001
2005/4/13التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 73288262001
2005/4/13التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 74288252001
2005/6/22التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 75288242001
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2005/5/18التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 76288232001
2005/4/13التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 77288222001
2005/4/13التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 78288212001
2005/4/13التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 79288202001
2005/6/29التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 80288192001
2005/5/15التجارة وال�صناعةاكتي�صل�صكابت اف 21 نوفمرب 81288182001
2014/11/16التجارة وال�صناعةا دبليو الي�صين�صينغ ال ال �صي 8273386
2014/10/19التجارة وال�صناعةا دبليو الي�صين�صينغ ال ال �صي 8373385

8477151
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
2013/9/22التجارة وال�صناعة

8577150
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
2013/9/22التجارة وال�صناعة

2001/8/1التجارة وال�صناعةهورميل فودز كوربوري�صن866973
2001/2/21التجارة وال�صناعةهورميل فودز كوربوري�صن876972
2005/5/18التجارة وال�صناعةايجايز تريد مارك�س بي فـي8827541
2005/1/26التجارة وال�صناعةايجايز تريد مارك�س بي فـي8927540
2013/10/31التجارة وال�صناعةميكو�صكي، ال ال �صي 9076643
2013/10/31التجارة وال�صناعةميكو�صكي، ال ال �صي 9176644
2013/10/31التجارة وال�صناعةميكو�صكي، ال ال �صي 9276645
2013/10/31التجارة وال�صناعةميكو�صكي، ال ال �صي 9376646
2013/10/31التجارة وال�صناعةميكو�صكي، ال ال �صي 9476647
2013/10/31التجارة وال�صناعةميكو�صكي، ال ال �صي 9576648
2012/7/1التجارة وال�صناعةمرتفعات الر�صيل احلديثة9668437
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكتارة الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــن مكتــب الكــون - حما�شبــون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة الكتـــارة الذهبيـــة 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٦٩١٩، وفقا 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ١١٢٤ ر.ب : ١٢١ 
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممود بن هالل بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحجار فنجاء �ش.م.م

يعلن حممود بن هالل بن حمد الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأحجار فنجاء �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٧٧٩٨، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٨٥٢٥00 - ٩٢7٨0٤٢٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )1437(

حمد بن حممد بن فا�سل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأطايب الف�سية لالأعمال �ش.م.م

الف�شية  االأطايب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  فا�شل  بن  حممد  بن  حمد  يعلن 
وفقا التفاق   ،١٣٠٤٨٥٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  لالأعمال 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩0٦٦٤٤0
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن م�سلم بن �سعيد املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امللتزم احلديثة - تو�سية

يعلن �شعيد بن م�شلم بن �شعيد املخيني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع امللتزم احلديثة - 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٢١٥٤٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ ٢٠١٨/٣/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب : ١٨١ ر.ب : ١٣٤
هاتف رقم: ٩٩٣٣٦١٩١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عادل بن خليفة بن خلفان ال�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ دانة نزوى �ش.م.م

يعلن عادل بن خليفة بن خلفان ال�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ دانة نزوى �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٣٠٣٨٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٢/٣/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٤٢ ر.ب : ١١٤

 هاتف رقم: ٩٢٢٢0٢07
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل الذهبية �ش.م.م

يعلن عادل بن خليفة بن خلفان ال�شكري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قوافل الذهبية �ش.م.م، 
وامل�شجلــة لـــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٠٣٨٣، وفقا التفـــاق ال�شركــــاء املــــوؤرخ 
٢٠٢٢/١/٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: ٤٢٢ ر.ب : ١١٤
 هاتف رقم: ٩٢٢٢0٢07

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سيف بن علي بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طائر الكناري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �شيف بن علي بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طائر الكناري للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٨٥٥٦، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٥٦ ر.ب : ٤١٥
هاتف رقم: ٩٥٥٥٥٤٦0

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار الفخامة احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن �شيف بن علي بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شار الفخامة احلديثة 
التفاق  وفقا   ،١١٧٧٦٠٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب : ٣٣٣ ر.ب : ٤٢١
هاتف رقم: ٩٥٥٥٥٤٦0

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأريام ال�ساملة �ش.م.م

يعلن �شيف بن علي بن حممد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع االأريام ال�شاملة 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١٠٠١١٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٣٣٣ ر.ب : ١٢٤
هاتف رقم: ٩٥٥٥٥٤٦0

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنظار العاملية �ش.م.م

العاملية  االأنظار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربواين  خالد  بن  حمود  بن  اإبراهيم  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٩٤٦٦٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب : ٦٤٥ ر.ب : ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣٥٢٢٢٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سبيب بن حمد بن �سليمان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النهروان املتحدة �ش.م.م

النهروان  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهنائي  �شليمان  بن  حمد  بن  �شبيب  يعلن 
املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٣٧٤٥، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٣٣٣٨ ر.ب : ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣٦٩٩٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عادل بن عي�سى بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب ولد خاين للتجارة �ش.م.م

ولد خاين  �شهاب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  بن عبداللـه  بن عي�شى  عادل  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١٣٣٢٩١٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

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

�ش.ب : ١٥٩٥ ر.ب : ١٢٢
هاتف رقم: ٩٩٣٦٢٦٨٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن م�سلم بن ن�سيب اجلابري ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبراج الثالثة العاملية �ش.م.م

االأبراج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شنفري  اجلابري  ن�شيب  بن  م�شلم  بن  يعلن حممد 
الثالثة العاملية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٤٠٢، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٨٨٨٨٨٤٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

كميل بن عبداالأمري بن �سعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل االأخ�ساب �ش.م.م

يعلـــن كمــيل بن عبداالأمري بن �شعيد اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عالـــم االأخـــ�شاب �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٩٣٢٩، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ١70٤ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٤١٥٦٥7

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأجمد ح�سني ب�سري اأحمد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات مرح �ش.م.م

يعلن اأجمد ح�شني ب�شري اأحمد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جموهرات مرح �ش.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٨١٨٥١١، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢١م، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 7 ر.ب : ١١٢
هاتف رقم: ٩٢١١١٩0٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن علي بن �سليمان احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمزي اخلري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن اأحمد بن علي بن �شليمان احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جمزي اخلري للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٩٢١٥٠، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

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

�ش.ب : ١7٦٦ ر.ب : ١٣0
هاتف رقم: ٩٩٢07٥70

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن اأحمد بن هالل التوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سند�ش بركة املوز للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن اأحمد بن هالل التوبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شند�ش بركة املوز للتجارة 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٧٧٩٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
بركة املوز - والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : ٤٥ ر.ب : ٦١٦
هاتف رقم: ٩٥77٢77٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

بدر بن خمي�ش بن خلفان الرو�سدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ش الفليج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن بدر بن خمي�ش بن خلفان الرو�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جرنا�ش الفليج للتجارة 
وللم�شفي   ،١١٣٩٥٨٠ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 واليــة �سحــم - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : ١٤٣ ر.ب : ٣١٩
هاتف رقم: ٩٦٦77٢٦٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 
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علي بن عامر بن �سيف الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاءة للتقنية الهند�سية �ش.م.م

يعلن علي بن عامر بن �شيف الهنائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الكفاءة للتقنية الهند�شية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٢٨٥٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٢١٢ ر.ب : ١٢٤
هاتف رقم:٩٢٣٢٨٨٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاءة للتقنية ال�سناعية �ش.م.م

يعلن علي بن عامر بن �شيف الهنائي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الكفاءة للتقنية ال�شناعية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٢٨٥٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٢١٢ ر.ب : ١٢٤
هاتف رقم:٩٢٣٢٨٨٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن ناجي بن �سامل بيت �سيخ �سعد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارتقاء اجلنوب املتحدة للتجارة - ت�سامنية 

يعلن اأحمد بن ناجي بن �شامل بيت �شيخ �شعد اأنـــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ارتقـــاء اجلنـــوب 
 ،١٢٥٨٨٨١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  املتحدة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٢١7 ر.ب : ٢٢١

هاتف رقم: ٩٦٦٢٢٤٩٦ فاك�ش رقم : ٢٢٦١١١١0
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سيف بن حممد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربواين واحلامتي للتجارة العامة �ش.م.م 

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الربواين واحلامتي  اأحمد بن �شيف بن حممد احلامتي  يعلن 
وفقا   ،١٣٣٢١٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  العامة  للتجارة 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٣/١٢م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٦٩٥ ر.ب : ١١١
هاتف رقم: ٩١٢0٦٩١٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-111-



اجلريدة الر�سمية العدد )1437(

حمد بن علي بن حمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع الطريف الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد بن علي بن حمد العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموع الطريف الع�شرية 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٢٦١٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : ٨٥ ر.ب : ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٤١٦٦٢٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

في�سل بن �سامل بن عو�ش العجيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول رخيوت للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن في�شل بن �شامل بن عو�ش العجيلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول رخيوت للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٢١٨١٣٨٠، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
 والية �ساللة - حمافظة ظفار

 هاتف رقم: ٩٢٨٦٩00٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن �سيف بن حمدان البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلب الدولية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حلب الدولية �ش.م.م،  يعلن �شامل بن �شيف بن حمدان البادي 
املـــوؤرخ  ال�شركــــاء  بالرقـم ١١٥٦٠٤٨، وفقـــا التفـــاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى 
٢٠٢٢/٣/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ١١٢ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم: ٩٦٩٦٩7٩٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممود بن ها�سل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل االبتكار الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممود بن ها�شل العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عامل االبتكار الدولية للتجارة 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٦٦٠٥٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية م�سقط

هاتف رقم: ٩7٣١٣7٦١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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�سعود بن عبداللـه بن �سلطان امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براري املنجرد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املنجرد  براري  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شلحي  �شلطان  بن  عبداللـه  بن  �شعود  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٤٤٣٠، 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٥/٦م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٨٥٨٨٨٨١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

ها�سل بن �سعيد بن حمدان املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد م�سندم املتحدة - ت�سامنية

يعلن ها�شل بن �شعيد بن حمدان املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجماد م�شندم املتحدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـــــم ١١١٣٦٤٥، وللم�شفــــي وحـــده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم: ٩٦٦٦٣٥٣٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خالد بن �سعيد بن �سامل الهزيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سواق املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �شعيد بن �شامل الهزيلي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االأ�شواق املتحدة للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٢٠٨٠٠٦٠، وللم�شفي وحده حق متثيل 
ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٢٩٩٨ ر.ب : ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٤٨00٥٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعاد بنت هارون بن �سبيل البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللفاء التجارية الفنية �ش.�ش.و

التجارية  �شركة احللفاء  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  البلو�شية  �شبيل  �شعاد بنت هارون بن  تعلن 
التفاق  وفقا   ،١٣٥٩٦٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و،  الفنية 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢٢/٣/٢م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٦٦٦١٦٦٩
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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ميمونة بنت حممد بن �سرحان العمريية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحر الياقوت للخياطة �ش.م.م

تعلن ميمونة بنت حممد بن �شرحان العمريية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحر الياقوت 
وللم�شفية   ،١١٧٢٢٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للخياطة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٤٣7٨٨٢٨

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية 

رقية بنت حمدون بن �سعيد امل�سكرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمل الراقي للتجارة - ت�سامنية

تعلن رقية بنت حمدون بن �شعيد امل�شكرية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة االأمل الراقي للتجارة - 
وحـدها  وللم�شفية   ،١٢٥٦٨٣٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : 7١٥ ر.ب : ١٢١
هاتف رقم: ٩٦٦00٥١٥

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية 
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مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة �سعراء املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة واحة 
�شعراء املتحدة للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٦٦١٠، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: 7٩٦٦٦٤0٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن حمد بن غميل اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلع احلديثة للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيـــــة �شركة ال�شلـــع احلديثــــة  يعلن عبداللـه بن حمد بن غميل اليعقوبي 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٣٩٤١، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٢٥٥٦0٥0
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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نعيمة بنت عبداللـه بن حممد املنذرية[
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وردة البي�ساء الوطنية �ش.م.م

تعلن نعيمة بنت عبداللـه بن حممد املنذرية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع وردة البي�شاء 
وللم�شفية   ،١٠٦٨٢٢٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الوطنية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٦٥٢ ر.ب : ١١٦
هاتف رقم: ٩7٨٢٦٣٩٣

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية 

عو�ش بن خلفان بن املر الغاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الطوق للتجارة - ت�سامنية

 - اآفاق الطوق للتجارة  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  الغاوي  املر  يعلن عو�ش بن خلفان بن 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٤٣٨٣، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم: ٩٩7٩١7٩٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عي�سى بن حمد بن �سامل ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد اخلابورة الرائدة للتجارة - تو�سية

يعلن عي�شى بن حمد بن �شامل ال�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجماد اخلابورة الرائدة 
وللم�شفي   ،١٢٢٤٩٥٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢0٩٢0٩٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع النور املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

املميزة  النور  روائع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شعيدي  �شامل  بن  حمد  بن  عي�شى  يعلن 
 ،١١٧٨٤٩٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢0٩٢0٩٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 
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�سلطان بن عبداللـه بن حممد الزدجايل
وعايـدة بنت ح�سـن بن عي�سى الزدجالية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن البادية املتكاملة �ش.م.م

الزدجالية  الزدجايل وعايـدة بنت ح�شـن بن عي�شى  يعلن �شلطان بن عبداللـه بن حممد 
اأنـهما يقــومان بت�شفـيــة �شركة ركن البادية املتكاملة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل 
الـتجاري بالرقـم ١٢٩٩٥٨٢، وللم�شفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــيني فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٢٢٤ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم: ٩٤٤٤770١

كمــــا يدعــــو امل�شفـيان 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�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــيان

�سعيد بن �سامل بن نا�سر ال�ساحلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساحلي واملعمري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شاحلي واملعمري  يعلن �شعيد بن �شامل بن نا�شر ال�شاحلي 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤١٩٤٤، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٢٣٢٩07

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن علي بن �سيف البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شامل بن علي بن �شيف البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شارق للتجارة واملقاوالت - 
ت�شامنيــة، وامل�شجلـــــة لدى اأمانـــــة ال�شجل الـتجاري بالرقـــــم ٦٠٠١٧٨٥، وللم�شفـــــي وحــــده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٦١٣٣٤٤٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حمد بن علي بن �سليمان الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حمد بن علي بن �سليمان الغيثي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد بن علي بن �شليمان الغيثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمد بن علي بن �شليمان 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقــــم  الغيثــي و�شريكـــه للتجــارة - ت�شامنيــــة، وامل�شجلــــة لدى 
١٢٣١١٥٨، وللم�شفي وحده حق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٥٩٦١٦٥٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بارق العاملية �ش.م.م

يعلن اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بارق العاملية �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٩٩٧٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٦٤٥ ر.ب : ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣٥٢٢٢٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مالك بن �سليمان بن �سامل ال�سملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة االبتكار الع�سرية - ت�سامنية

يعلن مالك بن �شليمان بن �شامل ال�شملي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة واحة االبتكار الع�شرية - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٩٨٢٢، وفقـا التفـــاق ال�شركـــاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : ٣٦٦ ر.ب : ٥١٦
هاتف رقم: ٩٢٩١77٦٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبدالعزيز بن عبداللـه بن حممد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الهرم املتميزة �ش.م.م
الهرم  اأ�شوار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالكي  حممد  بن  عبداللـه  بن  عبدالعزيز  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١٢٩٣٠١٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتميزة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : ٣٢0 ر.ب : ٣١0
هاتف رقم: ٩٩٥٨٨7٨٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن حمد بن ها�سل ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة م�سقط �ش.م.م
�ش.م.م،  م�شقط  نقطة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شيابي  ها�شل  بن  حمد  بن  خالد  يعلن 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١٨٤٦٣٢ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  متثيل  حق  وحده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٥/٢٠م، 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
مرتفعات االأن�سب - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٨0٩٨0٥٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن نا�سر بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمي�ش الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �شعيد بن نا�شر بن �شعيد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جمي�ش الوطنية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٩٠٩٠٠، وللم�شفي وحده 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  متثيل  حق 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٩0٤٣٢0٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركان املدينة للم�ساريع احلديثة - تو�سية

يعلن �شعيد بن نا�شر بن �شعيد البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأركان املدينة للم�شاريع 
وللم�شفي   ،١١٦٠٩١٧ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - احلديثة 
امل�شفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  وحده حق متثيل 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٩0٤٣٢0٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن حممد بن �سعيد املنجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سان البحر �ش.م.م

�ش.م.م،  البحر  �شركة ح�شان  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املنجي  �شعيد  بن  بن حممد  �شعيد  يعلن 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٥١٠٥٧٦، وللم�شفي وحده حق متثيل ال�شركة 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣١0٤١٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعود بن حممد بن علي الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار تنعم املا�سية - ت�سامنية

 - املا�شية  تنعم  اأنوار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الدرعي  علي  بن  حممد  بن  �شعود  يعلن 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩١٢٦١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٢٦٦٦٨٨٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سالح بن �سامل بن حمد امل�سروري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حمد واأوالده للتجارة �ش.م.م
يعلن �شالح بن �شامل بن حمد امل�شروري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل بن حمد واأوالده 
التفاق  وفقا   ،٤٠٦٣٧٤٠ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  متثيل  حق  وحده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١/١١م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية جعالن بني بو ح�سن - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٩٣7٦٥٤٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلدول للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  اجلدول  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شروري  حمد  بن  �شامل  بن  �شالح  يعلن 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٤٠٠٢٠٤٠، وفقا التفاق  واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  متثيل  حق  وحده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١/١١م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية جعالن بني بو ح�سن - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب : ٣٣ ر.ب : ٤١٥
هاتف رقم: ٩٩٣7٦٥٤٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوالد حمد للتجارة �ش.م.م

للتجارة  اأوالد حمد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شروري  بن حمد  �شامل  بن  يعلن �شالح 
ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،٤٠٤٥٣٨٦ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  متثيل  حق  وحده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١/١١م،  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية جعالن بني بو ح�سن - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٩٣7٦٥٤٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حكيمة بنت جمعة بن عايل اجللندانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمال ال�سرق الوطنية �ش.م.م
ال�شرق  جمال  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  اجللندانية  عايل  بن  جمعة  بنت  حكيمة  تعلن 
التفاق  وفقا   ،١١٤٦٦٧٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الوطنية 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢٢/٣/٢٨م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
املوالح اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ٩٥ ر.ب : ٦١٥
هاتف رقم: ٩٦٦٥٤٤٥٥

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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�سهيل بن م�سلم علي عامر جيد املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سهيل بن م�سلم علي عامر جيد املهري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهيل بن م�شلم  يعلن �شهيل بن م�شلم علي عامر جيد املهري 
علي عامر جيد املهري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  بالرقـم ١١٦٣٣٥٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية مرباط - حمافظة ظفار

 هاتف رقم: ٩٨٩٤7٤٤٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

نبيل بن دروي�ش بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة التميز العاملي لالإعمار واالأعمال التجارية �ش.م.م

يعلن نبيل بن دروي�ش بن علي البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة التميز العاملي لالإعمار 
 ،١٢٩٠٠٨٦ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  التجارية  واالأعمال 
وللم�شفي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٦0 ر.ب : ١١١

هاتف رقم: ٩٩٤١٤07٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن فرج بن �سامل بيت �سعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ري�سوت للتعدين املحدودة �ش.م.م

يعلن �شامل بن فرج بن �شامل بيت �شعيد اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ري�شوت للتعدين املحدودة 
حق  وحده  وللم�شفي   ،١٢٦٨٤٢١ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
متثيل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٢٩7٤77

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حميد بن عبداللـه بن �سعيد احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلربة الهند�سية للخدمات �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلربة الهند�شية  يعلن حميد بن عبداللـه بن �شعيد احلب�شي 
وللم�شفي   ،١٢٧٢٠٠٧ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للخدمات 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط 

�ش.ب : ١٢٢٣ ر.ب : ١١٢
هاتف رقم: ٢٤١٢٨٤٨٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن را�سد بن حممد الغريبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن را�شد بن حممد الغريبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٨٠٧٤٧١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب : ٢٢٢0 ر.ب : ١١١
هاتف رقم: ٩٩٨٩٨٩٨٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيب بن حممد بن علي الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزورد م�سقط �ش.م.م

يعلن �شعيب بن حممد بن علي الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الزورد م�شقط �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٩٦٦١٩ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركة  متثيل  حق  وحده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٧/٨م، 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣7٥٥7٣
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن �سليمان بن علي اجل�سا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سر احلاجر للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �شليمان بن علي اجل�شا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ق�شر احلاجر للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٠٣٣٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : ١0٣٦ ر.ب : ٥١٥
هاتف رقم: ٩٩٤٩7١٥0

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

زاهر بن يعقوب بن �سيف البو�سافـي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة جبال �سوحمان للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�شوحمان  جبال  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�شافـي  �شيف  بن  يعقوب  بن  زاهر  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٢١٠٥، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٥٥٩٥٣٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناعات اخلليج الع�سرية �ش.م.م

�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  الدولية  اخلليج  مكتب  يعلن 
�شناعات اخلليج الع�شرية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٢١٣١٥٠، 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٧م، وللم�شفي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : ١٥7 ر.ب : ١١٦
هاتف رقم: ٩٩٤7٥٢٨١ - ٩٨0١١٨٣٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مالك بن حممد بن را�سد الها�سمي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل جدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن مالك بن حممد بن را�شد الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معامل جدة للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١١٦٥٠٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٦٦٦٦٢٣0

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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 مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الرو�سدي واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن مكتب �أ�شو�ء �لباطنة لتدقيق �حل�شابات ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �لرو�شدي و�أوالده 
للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم ٣١١٧٥٤٥، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأعايل البحار املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
�لبحار  �أعايل  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �حل�شابات  لتدقيق  �لباطنة  �أ�شو�ء  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �ش.م.م،  و�خلدمات  للتجارة  �ملتحدة 

١٢٧٣٣١٩، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

هالل بن حمد بن هالل ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطانة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن هالل بن حمد بن هالل �ل�شعدي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �شلطانة للتجارة و�خلدمات 
�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،١٥٨٩١١٣ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �ش.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجاز الوطنية �ش.م.م

يعلـن هالل بن حمد بن هالل �ل�شعدي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �حلجاز �لوطنية �ش.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٦٥٠٠١٧،  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عبداملهدي بن عبدالباقي احلاج علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرية مريان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبد�ملهدي بن عبد�لباقي �حلاج علي �للو�تي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة قرية مري�ن 
للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١٠٥٧٠٣، عن 

�نتهاء �أعمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

علي بن ح�سن بن غريب املطرو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سوار الذهبي �ش.م.م
يعلـن علي بن ح�شن بن غريب �ملطرو�شي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �مل�شو�ر �لذهبي �ش.م.م، 
�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٣١٨٧٤٣،  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سعيد بن نا�سر الريامي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي امل�سرق الوطنية - ت�سامنية
�مل�شرق  مر��شي  ل�شركــــة  �مل�شفـــي  ب�شفـتــه  �لريامي  نا�شر  بن  �شعيد  بن  عبد�للـه  يعلـن 
�لوطنية - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم ١٢٠٨٣٠٧، عن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن علي بن �سعيد الها�سمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللبان الفاخر لالأعمال �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن علي بن �شعيد �لها�شمي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �للبان �لفاخر لالأعمال 
�ش.م.م، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٨٠٥٣٤٧، عن �نتهاء �أعمال �لت�شفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهد للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م
يعلـن حمد بن �إبر�هيم بن علي �لوهيبي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �ل�شهد للم�شاريع �ملتكاملة 
�ش.م.م، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١٨٣٣٣٩، عن �نتهاء �أعمال �لت�شفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراية للتجارة �ش.م.م
يعلـن �إبر�هيم بن علي بن عبد�للـه �لفار�شي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �لر�ية للتجارة �ش.م.م، 
و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٢٦٣٧٨٩، عن �نتهاء �أعمال �لت�شفية وزو�ل 

�لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سليمان بن خليفة بن �سليمان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الرموز الوطنية لالأجهزة الطبية وم�ستلزمات امل�ست�سفيات �ش.م.م

�لوطنية  �لرموز  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لكلباين  �شليمان  بن  خليفة  بن  �شليمان  يعلـن 
لالأجهزة �لطبية وم�شتلزمات �مل�شت�شفيات �ش.م.م، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري 

بالرقـــم ١٣١١٩٩٣، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن جمعة بن حميد البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات العراقي التجارية - ت�سامنية
�لعر�قي  ل�شركــــة مرتفعات  �مل�شفـــي  ب�شفـتــه  �لبلو�شي  بن حميد  بن جمعة  يعلـن حممد 
عن   ،٧٠٤٩١٧٠ بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  ت�شامنية،   - �لتجارية 

�نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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ن�سر بن نا�سر بن حمود املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة لتجارة احلديد اخلردة �ش.م.م
يعلـن ن�شر بن نا�شر بن حمود �ملعمري ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �لظاهرة لتجارة �حلديد 
�خلردة �ش.م.م، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١٠٧١٢٦، عن �نتهاء �أعمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن مهنا بن �سعيد العمريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سعيد الوطنية �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن مهنا بن �شعيد �لعمريي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة م�شاريع �شعيد �لوطنية 
�ش.م.م، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٦٥٢٣٣٨، عن �نتهاء �أعمال �لت�شفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن ح�سن بن �سالح املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار البناء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  �لبناء  �إعمار  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �ملرزوقي  �شالح  بن  بن ح�شن  �شعيد  يعلـن 
�نتهاء  عن   ،١٢٩٠١١٦ بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلـة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت 

�أعمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن خمي�ش بن حارث التوبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة املي�سر للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حممد بن خمي�ش بن حارث �لتوبي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة جوهرة �ملي�شر للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٤٥٣١، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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وليد بن �سالح بن علي امل�سلمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ستاق لالإن�ساءات - ت�سامنية
 - لالإن�شاء�ت  �لر�شتاق  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �مل�شلمي  علي  بن  �شالح  بن  وليد  يعلـن 
ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٢٤٣٥٠، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأيوب بن حممد بن خلفان القليبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الدليل املتطور املطلق الذكي للخدمات الفنية - ت�سامنية

يعلـن �أيوب بن حممد بن خلفان �لقليبي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة �لدليل �ملتطور �ملطلق 
بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  ت�شامنية،   - �لفنية  للخدمات  �لذكي 

١٣٢٩٤١٥، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل احلنظلي وعبداللـه ال�سليمي للتجارة - ت�سامنية

�حلنظلي  �شامل  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �ل�شليمي  �جلهام  بن  مرزوق  بن  عبد�للـه  يعلـن 
وعبد�للـه �ل�شليمي للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 

١٤٣٠٩٤٧، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�سخور ال�سليمي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن عبد�للـه بن مرزوق بن �جلهام �ل�شليمي ب�شفـتــه �مل�شفي ل�شركـة م�شخور �ل�شليمي 
و�شريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 

١٤٥٢٢٨٢، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سول االأربعة لال�ستثمار �ش.م.م

�مل�شفي ل�شركـة �لف�شول �الأربعة  �ل�شليمي ب�شفـتــه  يعلـن عبد�للـه بن مرزوق بن �جلهام 

لال�شتثمار �ش.م.م، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٠٤٣١٩، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سر الوردي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�لوردي  �لن�شر  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �ل�شليمي  �جلهام  بن  مرزوق  بن  عبد�للـه  يعلـن 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٧٠٠٨٢٠، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الكربى الدولية �ش.م.م

�لكربى  �ملدينة  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �ل�شليمي  �جلهام  بن  مرزوق  بن  عبد�للـه  يعلـن 

�نتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٩٦٥٠٥،  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �لدولية �ش.م.م، 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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حمد بن يعقوب بن حمد النبهاين 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقيل للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �لثقيل  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لنبهاين  حمد  بن  يعقوب  بن  حمد  يعلـن 

ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠١٥٣٤٠، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة املوارد وامل�سادر �ش.م.م

و�مل�شادر  �ملو�رد  و�حة  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �لنبهاين  بن حمد  يعقوب  بن  يعلـن حمد 

�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،١١٥٨٤٧٤ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �ش.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء العني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  �لعني  �شماء  ل�شركـة  �مل�شفي  ب�شفـتــه  �خلياري  �شامل  بن  حماد  بن  يحيى  يعلـن 

عـــن  بالرقـــم ١٠٠٣٥٦٦،  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  - ت�شامنية،  و�ملقاوالت 

�نتهاء �أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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