ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()١٤٥٧

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد � ٧صف ـ ـ ـ ــر 1444هـ

املواف ــق � ٤سبتمبـ ـ ــر 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
هيئـة تنظيـم اخلدمـات العامـة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٢٥صـادر ف ــي  2022/٧/28بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
تنظيم خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب.
املجلـ�س العمانـي لالخت�صا�صـات الطبيـة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٢٢صادر فــي  2022/8/٢٨بتعديل بع�ض �أحكام الئحة
التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستدراك.
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17
128
131
134
137

رقم
ال�صفحة

�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر بن ن�صري الرواحي و�أوالده للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صوت ال�شجي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأملانية للمكائن واملعدات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد التعاون لتعليم اللغات  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار املقام الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابداع الوثبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متنى ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سفي للأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفا املتميزة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي �شاذون للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرافئ جزماء احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الإعمار املتطورة للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاعل املعمورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الفجر ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نزوى للأعمال ال�صناعية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ناثو العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوارق الأمل املتميزة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حم�سن بن حممد بن علي العجمي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوركيدا املميز للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور وادي قريات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الكرامة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمول ال�صويحرة للتجارة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحر الأمريات للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوى اخلري للتجارة  -تو�صية.
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رقم
ال�صفحة
١٥٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج احليو للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٥٠ .
١٥١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهمات ال�شاملة احلديثة �ش.م.م.
١٥١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوافذ � 2000ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صقر العربي احلديث للتجارة  -ت�ضامنية١٥٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الهمبار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٥٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�سلطنة الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م١٥٣ .
١٥٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا الأ�صيل للتجارة  -تو�صية.
١٥٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عزائم التعدين �ش.م.م.
١٥٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقيا�س الع�صري احلديث �ش.م.م.
١٥٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفرات الرائدة �ش.م.م.
155
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة املتو�سط املتحدة �ش.م.م.
١٥٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالب و�أجمد �ش.م.م.
١٥٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد للتعمري والبناء �ش.م.م.
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد للتقنية الرائدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية157 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركاء املن�صورة للخدمات والتجارة �ش.م.م158 .
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد االبتكار للتدريب �ش.م.م.
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الطفل ال�سعيد �ش.م.م.
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حتفة املدائن �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط النفط الدولية �ش.م.م.
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن الرزيقي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�شرق الرائدة للتجارة  -ت�ضامنية161 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد اليحيائي و�شريكته
161
للتجارة  -تو�صية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمالت �سليم البادي للتجارة �ش�.ش.و162 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفحات امل�صنعة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية162 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة في�ض ال�سيب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م163 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد الفيقني الذهبية  -ت�ضامنية.
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور �صحم احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م164 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء ال�سليف الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية164 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدمي الأر�ض احلديثة  -تو�صية.
165
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات ينبع للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية165 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التواجد الوطنية لال�ستثمار �ش.م.م.
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد ري�سوت لنقل وبيع الأ�سماك  -ت�ضامنية166 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهيل بن �سعيد علي املع�شني و�شريكه للتجارة �ش.م.م167 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الريحاين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية167 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع الأملانية اخلليجية �ش.م.م.
168
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممود ويو�سف احل�سني للمقاوالت والتجارة
العامة  -ت�ضامنية.
168
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خرباء الهند�سة للمقاوالت �ش.م.م.
168
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات البطاقات العاملية �ش.م.م.
168
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز جمز للتجارة  -ت�ضامنية.
169
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار النقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية169 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي الدقم احلديثة  -ت�ضامنية.
169
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الظفريه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية169 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللآيل الف�ضية �ش.م.م.
170
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود الطيب املتحدة  -ت�ضامنية.
170
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي بطحاء جابر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية170 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج العرب املا�سية للتجارة �ش.م.م.
170

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالمح العرب املميزة  -ت�ضامنية.
171
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الروابي للتجارة  -ت�ضامنية.
171
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديثة للخياطة والأزياء  -ت�ضامنية171 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات البلد الوطنية �ش.م.م.
171
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع م�ستقبل �صحار الع�صرية �ش.م.م172 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زاد امل�سار ال�سهل �ش.م.م.
172
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد ل�صحة الإن�سان �ش.م.م.
172
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الزعفران للتجارة واملقاوالت �ش.م.م172 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النور العايل ال�ساطع  -ت�ضامنية.
173
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نعيمة بنت �سامل بن خليفة و�شريكتها
للتجارة  -ت�ضامنية.
173
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كثبان ال�سويق احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية173 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود بنت علي بن �سعيد ال�سعدية و�شريكتها
للتجارة  -ت�ضامنية.
173
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زين لتقنية املعلومات �ش.م.م.
174
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائمة للم�شاريع الربونزية �ش.م.م174 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداحلكيم بن حممد القا�سمي و�شريكه
للتجارة �ش.م.م.
174
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حنان احلارثي لال�ستثمار �ش�.ش.و.
174
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سهول اخلري احلديثة �ش.م.م175 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عهد اخلليج املتميزة �ش.م.م.
175
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع رونق امل�سرات احلديثة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م.
175
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سار اخلط ال�سريع للتجارة �ش.م.م175 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن علي اليحيائي للتجارة واخلدمات �ش.م.م176 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة ال�سعودية للرعاية الطبية �ش.م.م.
176

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سماء للخدمات الطاقة ال�شم�سية �ش.م.م176 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت التقنية احلديثة �ش.م.م.
176
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية العاملية الأولى للم�شروعات �ش.م.م177 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة للحفريات وامل�شاريع �ش.م.م١٧٧ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للأعمال واملقاوالت املدنية �ش.م.م١٧٧ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اخلليجية الأولى ال�شاملة �ش.م.م.
177
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزيرة املتحدة ال�شاملة �ش.م.م.
178
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلوبار املتقدمة �ش.م.م.
178
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن �سعيد بن علي ال�ضوعني و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
178
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقهي عرو�س تركيا �ش.م.م.
178
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سديد م�سقط �ش.م.م.
179
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الكيوي �ش.م.م.
179
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزيتون احلديثة �ش.م.م.
179
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر الغنتق للتجارة والنقل  -ت�ضامنية179 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلمل الكبري العاملية �ش.م.م.
180
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلهاد للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م180 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفر�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م180 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النخبة للعقارات �ش.م.م.
180
�إعالن عن انتــهاء �أعمــال الت�صفـيــة ل�شرك ــة م�شاريـ ــع النوفلـ ــي املتكاملـ ــة للتجـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
181
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع وادي عدي �ش.م.م.
181
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي املدينة اجلديدة  -ت�ضامنية.
181
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد الف�ضي �ش.م.م.
181
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد بن حممد بن رجب ال�شنفري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
182
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الدولية لال�ستثمار �ش.م.م.
182

رقم
ال�صفحة
182
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة املتجددة للتجارة �ش.م.م.
182
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين احلديثة  -تو�صية.
183
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإ�سراء الوطنية للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن حممد املعمري و�أوالده للتجارة
183
واملقاوالت  -تو�صية.
183
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املجد الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية183 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال �شاطي �صحار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية184 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي �صحار الذهبي  -تو�صية.
184
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطرق ال�سبع �ش�.ش.و.
184
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البلو�شي والعدواين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية184 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار الباطنة الع�صرية للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
185
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور جمان الوطنية �ش.م.م.
185
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التميمي و�شريكه �ش.م.م.
185
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرا�سخات للتجارة  -ت�ضامنية.
185
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض العز العاملية  -تو�صية.
186
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلهنام  -ت�ضامنية.
186
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلا�سر للمعدات ال�صناعية �ش.م.م186 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهام البحر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية186 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل �شنا�ص احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية187 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء الفرقدين العاملية �ش.م.م.
187
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحراء اجلنوب العربية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م187 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرياج اخلليج  -ت�ضامنية.
187

قـــــــــــــــــــــرارات
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هيئـة تنظيـم اخلدمـات العامـة
قـــرار
رقم 2022 /٢٥
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم خدمة املياه ال�صاحلة لل�شرب
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ،2004/78
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/131فـي �ش�أن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي،
و�إلى الئحة تنظيم املياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار رقم ،2019/6
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء،
و�إلى موافقـ ــة وزارة املاليــة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ستبدل ببنود ر�سوم قطع و�إعادة اخلدمات املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم (" )2ر�سوم
اخلدمات الإ�ضافية" املرفق بالئحة تنظيم املياه ال�صاحلة لل�شرب امل�شار �إليها ،البنود الآتية:
اخلدمــة الإ�ضافيــة
قطع اخلدمة
�إعادة اخلدمة

قطر العداد بالبو�صــة
-

الر�سـم بالريـال العمانـي
(� )7.5سبعة ون�صف
(� )7.5سبعة ون�صف

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٩ :مـــن ذي الحجة ١٤٤٣هـ
املوافـــــق ٢٨ :مــن يوليــــــــــــــو 2022م
م� .سالـــــم بـــن نا�صـــــر بــن �سعيــــــــد العوفـــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
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املجلـ�س العمانـي لالخت�صا�صـات الطبيـة
قــرار
رقـــم 2022/22
بتعديــل بعـ�ض �أحكــام الئحــة
التدريــب فـي املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيـــة
ا�ستن ــادا �إلى نظ ــام املجل�س العمانـي لالخت�صا�ص ــات الطبي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي
رقــم ،2006/31
و�إلى الئحـ ــة التدريـ ــب فـي املجل ـ ــ�س العمان ــي لالخت�صا�ص ــات الطبيـ ـ ــة ال�صــادرة بالقــرار
رق ــم ،2019/13
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على �أحكام الئحة التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية ،امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٣٠ :مـــن محــــــــــرم ١٤٤٤هـ
املوافـــــق ٢٨ :مــن �أغ�سطـــ�س 2022م
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د .هالل بن علي بن هالل ال�سبتي
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العمان ـ ـ ـ ــي لالخت�صا�صـ ـ ـ ـ ــات الطبيـ ـ ــة
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تعديــالت على بعــ�ض �أحكــام الئحــة
التدريــب فـي املجلــ�س العمانــي لالخت�صا�صــات الطبيــة
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بتعريف "الربنامج الت�أ�سي�سي العام" الوارد فـي البند ( )6من املادة ( )1من الئحة
التدريب فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية امل�شار �إليها ،التعريف الآتي:
 - 6الربنامج الت�أ�سي�سي العام:
برنامج تدريبي ال تقل مدته عن عام واحد ،يهدف �إلى �إعداد وت�أهيل خريجي
كلية الطب بعد �إكمالهم �سنة االمتياز.
املــادة ( ) 2
ي�ستب ــدل بن�ص ــو�ص املـ ــواد ( )٣٨ ،36 ،١٩والبند ( 1من �أ من املادة  )40من الئحــة التدريــب
فـي املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية امل�شار �إليها ،الن�صو�ص الآتية:
امل ــادة ( ) 19
"يب ـ ــد�أ الع ـ ـ ــام الأكادمي ـ ــي للربنامـ ـ ــج الت�أ�سي�سـ ــي الع ـ ــام فـ ــي الأول مـ ــن �شه ـ ـ ــر مـ ـ ــار�س
�أو �شه ــر �سبتمرب ،ويجوز تعديله بقرار من جمل�س الأمناء ،وينق�سم العام الأكادميي
�إلى (� )6ست فرتات تدريبية ،مدة كل منها (� )2شهران".
امل ــادة ( ) 36
"يج ــوز للمت ـ ــدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�س ــي الع ــام  -وفقـ ــا لل�ضواب ــط الت ــي يحددهـ ــا
املجلـ�س  -التحويل من تخ�ص�ص �إلى �آخر ،خالل �أول ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ قبوله
فـي الربنامج وملرة واحدة فقط ،ويكون االنتقال من تخ�ص�ص �إلى �آخر مع بداية الفرتة
التدريبية التالية ،و�إكمال املتدرب الفرتة التدريبية ال�سابقة ،ويجوز للجنة التعليمية
بالربنامج الت�أ�سي�سي العام التو�صية باحت�ساب �أي فرتة من فرتات التدريب ال�سابقة
�إذا توافقت مع متطلبات التخ�ص�ص اجلديد".
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امل ــادة ( ) 38
"يجـ ــوز للمتــدرب فـي الربنامج الت�أ�سي�س ــي الع ــام التق ــدم لأحــد برام ــج االخت�صـ ــا�ص
فـي �أثنـ ــاء فتـ ـ ـ ــرة تدريب ـ ــه �إذا ا�ستوفـ ـ ـ ــى ال�شـ ـ ــروط املن�صـ ـ ــو�ص عليه ـ ــا فـي امل ـ ـ ــادة ()15
مـن ه ــذه الالئح ــة.
كما يجــوز للمتــدرب فـي برنام ــج االخت�صا�ص (الع ــودة) �إلى الربنامج الت�أ�سي�سي العام
خالل �أول (� )6ستة �أ�شهر من بدء برنامج االخت�صا�ص بناء على طلبه� ،أو لأ�سباب
تقدرها اللجنة التعليمية.
وفـي جميـع ا ألحــوال ،يجــوز للجنـة التعليمي ــة التو�صيــة باحت�ســاب �أي فتـرة من فــرتات
التدريب ال�سابقة".
البند ( )1من (�أ) من املـ ــادة ()40
 - 1االنقط ــاع عـ ــن الربنامج التدريبي بحد �أق�صى فرتة تدريبي ــة واح ــدة (� 2شهري ــن)
بعــد احل�صــول على موافق ــة اللجن ــة التعليميـ ــة عند وفــاة ال ــزوج �أو أ�حــد الوالدي ــن
�أو الأبنـ ـ ــاء �أو ف ـ ــي حال ـ ــة مـ ـ ــر�ض املت ـ ـ ــدرب �أو ال ـ ــزوج �أو �أح ــد الوالدي ـ ــن �أو الأبن ـ ـ ــاء،
علــى �أن يقدم فـي جميع ا ألحــوال ما يثبت �أ�سب ــاب االنقطــاع.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام
قانـون (نظـام) العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154727 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفخار الأحمر لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154747 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع الفطائر واحللويات جتارة احللويات واملخبوزات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو احلارث اجله�ضمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154774 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ورق� ،أقالم ر�صا�ص ،دفاتر ر�سم ،دفاتر قرطا�سية ،كرا�سات ،مواد مرطبة لوازم مكتبية،
دفاتر كتابة �أو ر�سم ،بطاقات دليلية قرطا�سية ،دفاتر مو�سيقية ،ملفات لوازم مكتبية،
خرامات مكتبية ،م�صفات حروف الطباعة ،موائع ت�صحيح لوازم مكتبية� ،أغلفة للكتب
�أو الر�سائل قرطا�سية ،طبا�شري الكتابة ،مغلفات قرطا�سية� ،أجهزة طباعة متنقلة لوازم
مكتبية� ،سبورات ،لوازم مدر�سية قرطا�سية ،حماالت للبطاقات اال�سمية لوازم مكتبية،
بطاقات تعريفـية (لوازم املكتب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد زاهر النبهاين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/9 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154779 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرا�سي ال�شرقية الع�صرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154975 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم الوجبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيا�ض الثلج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155050 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفردو�س الأزرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155064 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية باجلملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العز للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155070 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل،
كاكاو ،قهوة� ،شاي ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،بهارات ،دقيق للطعام ،طحني قمح� ،سكر،
م�شروبات قهوة باحلليب ،معكرونة ،خبز ،دب�س للطعام ،ع�سل نحل ،معجنات ،ب�سكويت
بالزبدة� ،أرز� ،سميد ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،ك�سك�س �سميد،
كعك ذرة� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،حالوة طحينية ،ورد �أو ورق لال�ستخدام
كبدائل �شاي� ،أرز �سريع التح�ضري ،برغل ،طحني احلنطة ال�سوداء ،قطع خبز حمم�ص،
كب�سوالت القهوة اململوءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العز للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155071 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�س ــالك فوالذي ــة ،موا�س ــري فوالذية ،م�شابك معدنية ل�سيور الآالت� ،سبائك حلام ف�ضية،
�سبائك ق�صدير مطلية بالف�ضة ،مواد ت�سليح معدنية للخر�سانة ،مرابط معدنية لل�صناديق،
م�سامري ملولبة معدنية ،قوارير �أوعية معدنية ,للغاز امل�ضغوط �أو الهواء ال�سائل� ،ألواح
حديدية� ،سبائك تنحي�س� ،إطارات معدنية للبناء� ،سبائك فوالذية ،م�سامري حدوات� ،أوتاد
معدنية ،خامات كروم ،م�سامري للعجالت ،م�سامــري ،م�سامري �صغرية الر�أ�س ،قنوات
وموا�سري معدنية ملن�ش�آت التدفئة املركزية ،علب حفظ ،قوالب �صب للتربيد املفاجئ
لل�سباكة ،كالبات خردوات معدنية� ،أ�سالك من معادن غري نفـي�سة ،نحا�س غري م�شكل �أو
�شبه م�شكل ،موا�سري ت�صريف معدنية ،حديد غري م�شكل �أو �شبه م�شكل ،براغي معدنية،
�أغلفة من �صفائح مق�صدرة ،م�سامري خردوات ،م�سامري ذات عراوي ،برادة معدنية� ،سبائك
من معادن معروفة ،نورات فلزات ،مغني�سيوم ،مواد التغليف املعدين للجدران لال�ستخدام
فـي البناء ،بكرات معدنية بخالف امل�ستخدمة للآالت� ،أ�سقف معدنية ،ر�صا�ص غري م�شكل
�أو �شبه م�شكل ،م�سامري بر�شام معدنية� ،أعمدة تلغراف معدنية ،حمامل معدنية ،عوار�ض
معدنية ،و�صالت معدنية للموا�سري� ،شدادات �سلكية حلقات �شد ،خزانات معدنية ،عتبات
معدنية� ،صوامع معدنية� ،أ�سالك معدنية للحام ،م�سامري ملولبة م�سطحة ،مواد ت�سقيف
معدنية� ،سبائك من النحا�س والزنك ،جتهيزات معدنية لقنوات الهواء امل�ضغوط� ،أ�سالك
من �سبائك املعادن غري النفـي�سة عدا �سلك امل�صهر ،ق�ضبان معدنية للتنحي�س ،ق�ضبان
معدنية للتنحي�س واللحام ،ق�ضبان معدنية للحام� ،شبكات حبال معدنية للتعامل مع
الأحمال ،متاثيل جذعية من معادن غري نفـي�سة� ،أكواخ معدنية� ،سقائف معدنية لر�ش
الدهان ،كبالت معدنية غـ ــري كهربائي ــة� ،أط ــواق معدني ــة لربط املوا�سري ،براغي ربط
معدنية للكبالت� ،أطر معدنية للنوافذ� ،أر�ضيات من �ألواح معدنية ،بالط معدين للمباين،
جتهيزات معدنية للتوابيت ،موا�سري معدنية ملجاري الت�صريف� ،سقاالت معدنية� ،أ�سوار
معدنية ،بكرات لف معدنية  -وغري �آلية للخراطيم املرنة ،الفتات معدنية� ،شعب معدنية
خلطوط الأنابيب� ،أنابيب جمرى مائل من املعدن ،حجريات معدنية للهواتف العمومية،
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م�ساند منا�صب ,حطب للوقود� ،أدوات معدنية طاردة للع�صافـري تدار بالهواء� ،أقفا�ص
معدنية للحيوانات الربية ،معادن على �شكل م�سحوق ،مواد بناء حرارية معدنية ،ق�ضبان
فوالذية نا�صعة ،ق�ضبان معدنية مق�شورة� ،شبكات املوقد م�صنوعة من املعدن� ،أك�شاك
عازلة لل�صوت من املعدن� ،سهلة االنتقال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغنجة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155074 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورق ما�ص من الورق �أو البال�ستيك لتعبئة املواد الغذائية ،رقائق بال�ستيكية للتغليف،
�أكيا�س مغلفات و�أجربة ,من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شم�س املغيب للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155079 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املختلف العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155080 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أن�سجة ال�صقة باحلرارة� ،أن�سجة مانعة لنفاذ الغازات للمناطيد ،قما�ش من جلود احليوانات
املقلدة� ،أقم�شة للتنجيد ،بيا�ضات حمام عدا املالب�س ،رايات من الن�سيج �أو البال�ستيك،
قما�ش لطاوالت البلياردو� ،أقم�شة ،قما�ش للغربلة ،قما�ش البكرم ،قما�ش الديباج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155081 :
فـي الفئة  23من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خيوط غزل ،خيوط وغزل من القطن ،خيوط وغزل للتطريز ،خيوط وغزل �صوفـي،
خيوط وغزل القنب ،خيوط وغزل من ليف جوز الهند ،خيوط وغزل من احلرير ،قطن
مغزول ،خيوط وغزل للخياطة ،خيوط وحبال �صغرية مغزولة ،خيوط وغزل اجلوتة،
�صوف مغزول ،خيوط وغزل الكتان ،خيوط وغزل احلرير ال�صناعي ،خيوط وغزل لرتق
الثياب ،حرير مغزول ،خيوط مطاطية م�ستخدمة فـي الن�سيج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155082 :
فـي الفئة  22من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقم�شة ف�صل م�شبعة بالقطران ت�ستخدم باملناجم ،م�شمع� ،أ�شرطة لربط �أغ�صان كرمة
العنب ،رقاقات خ�شب� ،صوف خ�شب ،ن�شارة خ�شب ،قطع �صوف �أو قطن للح�شو ،حرير خام،
�شباك للتمويه ،ن�سيج من �ألياف خام� ،شباك �صيد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155083 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحوا�ض �شرب� ،أحوا�ض علف� ،سلك جلي للتنظيف� ،ألواح غ�سيل� ،أوعية معزولة حراريا
للأطعمة ،مناف�ض �سجاد غري �آلية� ،أوعية زجاجية مكورة �أواين� ،شعر خ�شن للحيوانات
ل�صنع الفرا�شي� ،أطواق دواجن ،فوهات خراطيم املياه� ،أدوات ر�ش.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155084 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خاليا نحل ،لوحات عر�ض ،زينة بال�ستيكية للأطعمة وامل�أكوالت ،كهرمان �أ�صفر ،حيوانات
حمنطة� ،أ�سرة للحيوانات الأليفة املنزلية� ،صناديق �إيواء للحيوانات الأليفة املنزلية ،بيوت
للحيوانات الأليفة املنزلية ،خمالب حيوانات ،حلقات لل�ستائر ،زجاج مطلي بالف�ضة مرايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155085 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ال�سيارات ،ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فهد للم�شاريع العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155086 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاج مرمري� ،أعمدة للإعالنات غري معدنيـ ــة ،مرم ــر� ،إ�سمنت ا�سب�س ــتو�س ،م ــالط
ا�سب�ستو�س ،اردواز �صفائح� ،صفائح ال�سقوف ،م�ساحيق �صفـيحية ،زوايا الت�سقيف �أ�شكال
هرمية ،رمل الف�شة ،طني اخلزافـني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155097 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملفات كهربائية ،م�سارعات ج�سيمات ،قطع عاك�سة تلب�س للوقاية من حوادث املرور� ،أجهزة
واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي ،مالب�س واقية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق،
بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية بطاريات� ،صناديق بطاريات� ،أجهزة قيا�س حم�ض
البطاريات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155098 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عدد �سحج �سنفرة ,عدد يدوية ،حجارة �سن �شحذ ،مبارد �إبرية ،م�شاحذ جلدية ،مثاقب
يدوية ،ق�ضبان للقطاعات ،مثاقب تقوير ،جلبات مثاقب التقوير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155099 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قارنات لأعمدة الإدارة �آالت� ،أجهزة تنظيف بالإ�سيتيلني ،حموالت امل�صنوعات الفوالذية،
�أوعية �صرف للأ�شرطة الال�صقة �آالت ،م�ضخات تهوية لأحوا�ض تربية الأحياء املائية،
مكثفات جوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155114 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية (ا�ست�شارات طبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوجهة االحرتافـية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155118 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،منكهات للقهوة ،توابل بودرة،
ب�سكويت ،حلويات �سكرية ،كاكاو ،قهوة ،قرفة تابل� ،شاي� ،شوكوالتة ،توابل ،حلويات ،ف�شار
حب الذرة ،ملح ،حمليات طبيعية ،بهارات� ،سكر� ،شوفان مطحون ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة،
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل
�سلطة ،ثوم مفروم بهار ،متر هندي (توابل) ،كب�سوالت القهوة اململوءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ل�ؤل�ؤة حديث اليا�سمني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155119 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلرو�صي والرئي�سي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155123 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد بناء ،بيع جب�س مواد بناء ،مواد غري معدنية للبناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة احل�ساج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155124 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سبائك ت�شكيل من معادن نفـي�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سبائك م�سقط الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155184 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديار مزون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155328 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم مطبوخة ،حلوم دواجن غري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�سرين للمنتجات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155346 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طباعة ،وطباعة حجرية ،وطباعة حريرية وطباعة رقمية ،كل ما يخ�ص الطباعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو ايليت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155356 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مازن املخيني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155357 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جبل اجلليد املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155370 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات اللوج�ستية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�سناد لتطوير واال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155376 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وردة فـيوال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155396 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجي ــر ال�سي ــارات ،ت�أجيـ ــر املركب ــات ،ت�أج ــري احلاف ــالت ،ترتيب الرحالت ال�سياحية ،نقل
امل�سافرين ،احلجز للنقل ،خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�شاطئ اجلميل العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155398 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الت�ضامن للحلول املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155405 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صقل الورق ،الطباعة الفوتوغرافـية ،الطباعة ،الطباعة احلرارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خلفان بن را�شد بن خلفان احل�سني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155406 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقالم حرب فوالذية ،م�ساند كتب� ،أقالم ر�صا�ص �إردوازية� ،أقالم ر�صا�ص� ،صحف� ،أ�شرطة
ال�صقة قرطا�سية ،قوالب طباعة ،دفاتر ر�سم ،دفاتر قرطا�سية ،كرا�سات ،مناذج ا�ست�شفاف،
حروف طباعة ،ورق كربون� ،أرقام الطباعة ،ر�صا�ص الأقالم ،طبا�شري الكتابة ،حامالت
ر�صا�ص الأقالم ،ورق تغليف ،مواد كتابة� ،أحبار ،مطبوعات ،م�س�أطر ر�سم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خلفان بن را�شد بن خلفان احل�سني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155419 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املراقبة القانونية ،الأبحاث القانونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كمال اللواتي و�شريكه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155434 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات (بيع الذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درة �شنا�ص الذهبية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155435 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات� ،إدارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيوت �ساحل اجلديدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155466 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل بالعبور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرمز الذهبي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155468 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،كعك ،كارميل �سكاكر� ،شاي،
�شوكوالتة ،حلويات ،فطائر حمالة بانكيك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سارة ويا�سر الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155478 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت الت�سوق بيع مواد غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو رو�ضة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155502 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زهور طبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن خالد احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155504 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س وامل�صار والكميم والأحذية والعطور والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درع البالد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155631 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطر باديان ،زي ــوت عطري ــة م ــن خ�ش ــب الأرز ،زي ــوت عطرية من الكباد ،زيوت عطرية،
خال�صات زهور عطور ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت للعطور والروائح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نفحات العطاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155632 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صق الإعالنات ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ت�أجري
مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،ت�أجري امل�ساحات
الإعالنية ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية
و�إعالني ــة ،ت�أجيـ ــر وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم ،كتابة ن�صو�ص الدعاية
والإعالن ،التخطيط لغايات الدعاية والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أزهار املطر احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155636 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برق م�سندم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155639 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فواح لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155651 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متور ،مك�سرات حم�ضرة� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها التمور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الدولية ال�ستثمارات الأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

-42-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1457

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155663 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني (بيع العطور والبخور وم�ستح�ضرات التجميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155675 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سامي اخلري والطيب للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155682 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التطوير العقاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوطنية للتنمية العقارية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155712 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (املطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النوم�سية ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155724 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صيدلية الأمل للعناية الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155729 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز الأمل للعناية الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155730 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز الأمل للعناية الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155738 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافتريي ــات ،خدم ــات املقاه ــي ،خدم ــات املطاعم ،التموين بالطعام وال�شراب،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خالد عارف حمادي ال�شحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155740 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياب املالك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155903 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمتمع القهوة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155945 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املجوهرات والذهب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أملا�س الأزرق احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155960 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز(مقهى للوجبات اخلفـيفة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع علي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155971 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنمة القرم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155979 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تربية احليوانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالح �سعيد الزدجايل للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155982 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الفخر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155989 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز الع�سل للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155995 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري معدات الت�صوير ال�سينمائي ،خدمات امل�ضيف ،خدمات النوادي للرتفـيه �أو التعليم،
تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،تنظيم املعار�ض
لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،تنظيم حفالت ترفـيه ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب،
تنظيم م�سابقات اجلمال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية ،تنظيم احلفالت الراق�صة،
تنظيم العرو�ض خدمات متعهدي احلفالت ،تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ،ت�أجري معدات
�إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة للم�سارح �أو ا�ستوديوه ــات التلفزيــون،
ت�أجري كامريات الفـيديو ،خدمات الكاروكي ،نوادي ليلية ،الت�صوير الفوتوغرافـي ،خدمات
وكاالت التذاكر ترفـيه ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،خدمات العرو�ض بخالف ما
كان منها لغايات الدعاية والإعالن ،عرو�ض الأزياء لأغرا�ض الرتفـيه تنظيم لـ ،خدمات
مقدم الأغاين ،تنظيم �أحداث كوزبالي الرتفـيه ،خدمات هند�سية �صوتية للمنا�سبات،
خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات ،خدمات فني �إ�ضاءة للمنا�سبات ،تزويد امل�ستخدمني
مبراجع لأغرا�ض الرتفـيه �أو الثقافة ،توفـري ت�صنيفات للم�ستخــدم للأغــرا�ض الثقافـيــة
�أو الرتفـيهية ،ر�سم الوجه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التفاعل للأعمال التجارية واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155996 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنة ال�صغار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155997 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،و�سائل اال�ستجمام توفـري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مية املحروقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156020 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هدم املباين ،البناء ،البناء بالطوب ،تركيب الأبواب والنوافذ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتوازي العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156033 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأثاث املنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة احلياة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156046 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التميز للخدمات املتكاملة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156051 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات عر�ض عامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الفخر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156057 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلالق للرجال والأطفال وق�ص وت�صفـيف ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوايا البارزة للخدمات ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151367 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء بالطوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة روابي بركاء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128849 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطاعم ومقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع بن �سعود ال�صابري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150009 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات النزل ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم
اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو،
خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزمرد اال�ستثمار الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132700 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدي�سق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142145 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات وكاالت العقـ ــارات ،تثم ــني العقــارات ،التقييم املايل
الت�أم ــني والأعمال امل�صرفـية والعقارات� ،إدارة العقارات� ،إدارة العمارات ،ت�أجري ال�شقق،
مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،حت�صيل الإيجارات ،ت�أجري املكاتب عقارات ،ال�ش�ؤون
العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن م�سعود العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144778 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إجناز الدولية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153897 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات العالج ،معاجلة
النطق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الربج الأيقوين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140626 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ،قم�صان م�سرولة مالب�س ،جالبيات مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العبدلية للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149963 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إبراهيم و�أحمد العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154701 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قاعة �أفراح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع عني �سعنة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154508 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إعادة التدريب املهني (معاهد تدريبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سا�س لال�ست�شارات الهند�سية واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155567 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رميا باعمر الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151598 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صواري للهوائيات الال�سلكية� ،أوعية بطاريات� ،صناديق بطاريات ،بطاريات للإ�ضاءة،
عد�سات م�ضخمة ،هوائيات ،نظارات مانعة للبهر� ،أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية ،كبالت
كهربائية� ،أجهزة �شحن البطاريات ،بطاريات ،كهربائية ،كبالت متحدة املحور ،كبالت
�ألياف ب�صرية� ،آالت حا�سبة ،كامريات ت�صوير �سينمائي ،م�صراع الكامريا للت�صوير
الفوتوغرافـي� ,سماعات هواتف� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية� ،أ�شرطة ت�سجيل ال�صوت،
�أجهزة راديو� ،شا�شات للحفر الفوتوغرافـي ،م�ستقبالت �سمعية وب�صرية ،خيوط ال�سرب،
عد�سات للنظارات� ،أجهزة و�آالت �سرب الأعماق� ،أثقال ر�صا�صية خليوط ال�سرب ،معدات
حتديد م�صدر ال�صوت� ،أجهزة حتكم عن بعد ،بطاريات �شم�سية ،قارئات معدات معاجلة
بيانات ,ما�سحات معدات معاجلة بيانات ,بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية� ,أجهزة
للأقمار ال�صناعية ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل ،م�سجالت
�شريطية� ،أ�شرطة مغناطي�سية ،معدات �إر�سال لالت�صال عن بعد� ,أجهزة �إختبار لي�ست لغايات
طبية� ،أ�سالك كهربائية� ،أجهزة و�أدوات وزن ،منا�صب لأجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي،
م�صوبات فوتوغرافـية� ،أجهزة هاتف ،مو�صالت �أ�سالك كهربائية ,ميكروفونات هواتف،
�أجهزة ت�سجيل الزمن ،مر�سالت لالت�صال عن بعد� ,أ�شرطة فـيديو ،م�سجالت فـيديو،
نظارات �شم�سية� ،ساعات الدوام �أدوات ت�سجيل الزمن ,علب �أ�شرطة فـيديو ،لفافات تخزين
�ألعاب الفـيديو� ،شا�شات فـيديو ،نظارات واقية للألعاب الريا�ضية ،هواتف حممولة ،جلب
تو�صيل للكبالت الكهربائية� ،أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية� ،أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض
غري طبية� ،أجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين ,نظارات ثالثية الأبعاد� ،أجهزة
لإعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي ،مفاتيح خاليا كهرباء� ,أجهزة تثبيت مركزي لل�شرائح
الفوتوغرافـية ال�شفافة ،كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي� ,صناديق م�صنوعة خ�صي�صا
للأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية ،رقائق دارات متكاملة� ,أفالم ت�صوير �سينمائي معر�ضة
لل�ضوء ,علب للنظارات� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية  -ب�صرية� ,أقــرا�ص مدجم ــة لذاكــرة
القــراءة فقـط ,وح ــدات معاجل ــة مركزي ــة معاجلــات ,كامريات فـيديو� ،أجهزة نقل ال�صوت،
�أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة� ،أ�شرطة الهاتف اخلليوي� ،أجهزة
ذاكرات حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة ،لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب ،برامج م�سجلة
لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ,برامج حا�سوب
برجميات قابلة للتنزيل ,برامج �ألعاب حا�سوب ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة
للتنزيل ،عتاد احلا�سوب ،برجميات لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل ،مو�صالت كهرباء,
كوا�شف ،و�صالت للخطوط الكهربائية� ،أجهزة معاجلة البيانات� ،أقرا�ص مغناطي�سية،
قارنات معدات معاجلة البيانات ,و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،و�سائط تخزين بيانات
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ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية� ،أجهزة ت�شخي�ص لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة تكبري للت�صوير
الفوتوغرافـي� ,سال�سل للنظارات ،م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب ،عد�سات عينية،
خيوط للنظارات� ،أجهزة قطع الأفالم ،نظارات ب�صرية� ,أدوات حتتوي على عد�سات عينية،
�أطر للنظارات� ،أفالم معر�ضة لل�ضوء ،مواد امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك
وكبالت� ,أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري ,بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،م�شفرات
مغناطي�سية� ،أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية ،بطاقات بيانية �إلكرتونية للب�ضائع ،لوحات
�إعالنات �إلكرتونية ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ� ,أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فـيديو
رقمية� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل ملفات
املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور ،مكربات �صوت ،مقايي�س� ،أدوات قيا�س كهربائية ،مر�شحات
فالتر ,للت�صوير الفوتوغرافـي� ,أجهزة ات�صال داخلي ،عد�سات ب�صرية ،ميغافونات
م�ضخمات �صوتية� ,أدوات قيا�س ،ميكروفونات� ،أدوات مالحية� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية،
زجاج ب�صريات ،دارات متكاملة� ،ألياف ب�صرية فتائل تو�صيل ال�ضوء� ,أجهزة بينية لأجهزة
احلا�سوب� ،صناديق نغم لأجهزة احلا�سوب ،وحدات �أ�شرطة مغناطي�سية لأجهزة احلا�سوب،
�شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ,برامج مراقبة برامج حا�سوب ,مفكرة فـي �شكل حا�سوب
�صغري ،لبادات الف�أرة� ،سماعات الر�أ�س� ،أطقم غري يدوية للهواتف� ،أجهزة نظام حتديد
املواقع العاملي  ,GPSحوا�سيب حممولة� ،صفائح للبطاريات ،عدادات اخلطى� ،أجهزة �إر�سال
ال�صور تلغرافـيا� ،أجهزة عر�ض ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب ،م�شغالت و�سائط
حممولة� ،إ�سطوانات الفونوغراف ،حامالت لت�سجيل ال�صوت� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي،
�أجهزة قيا�س االرتفاع� ،سلع ب�صرية ،حا�سبات جيب ،هواتف ذكية ،حوا�سيب لوحية� ،أجهزة
حممولة لتقفـي الن�شاط� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية ،نظارات ذكية،
�ساعات ذكية ،م�سكوكات �أمنية �أجهزة ت�شفـري� ,أغلفة لأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية،
حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية،
�أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية ،حوا�سيب ميكن ارتدا�ؤها� ،شا�شات لعر�ض الفـيديو
ميكن ارتدا�ؤها ،ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151601 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�ألعاب� ،أجهزة للألعاب الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع �أجهزة �أو �شا�شات
عر�ض خارجية� ،آالت القمار للعب القمار� ،أدوات للريا�ضة البدنية ،هواتف نقالة لعب,
�آالت للتمارين البدنية� ،ألعاب حممولة مع �شا�شات الكري�ستال ال�سائل ،ماكينات القمار،
�آالت القمار ,ثلج ا�صطناعي ل�شجرة عيد امليالد� ،أجهزة لعبة فـيديو� ،أدوات التحكم فـي
جهاز اللعب الإلكرتونية� ،أجهزة توجيه لألعاب الفـيديو� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات
الألعاب املحمولة� ،ألعاب حممولة و�ألعاب مزودة بوظائف ات�صاالت ،وحدات حتكم لألعاب
الفـيديــو� ،أجه ــزة �ألع ــاب فـيديــو حممولــة� ،آالت ت�سليــة تعمــل �أتوماتيكيا وبالنق ــد� ،آالت
�ألعاب الفـيديو� ،أجرا�س زينة �شجرة عيد امليالد ،دراجات هوائية ثابتة للتمارين� ،ألعاب
لوحية� ،أجهزة بناء الأج�سام� ،ألعاب بناء� ،شمعدانات ل�شجرة عيد امليالد ،مو�سعات �صدر
�أدوات مترين� ,أ�شجار عيد امليالد من مواد تركيبية ،زينات ل�شجر عيد امليالد ما عدا مواد
الإ�ضاءة وال�شموع واحللويات ,قواعد �شجرة عيد امليالد،مداحل للدراجات الهوائية الثابتة
اخلا�صة بالتمارين الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151602 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التحليل املايل� ،صريفة ،ا�ستثمار الأموال ،جمع التربعات اخلريية ،املقا�صة املالية،
ا�ست�شارات مالية ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع
ببطاقات اخل�صم ،التقييم املايل للت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ,املعلومات املالية،
الإدارة املالية ،اخلدمات التمويلية ،خدمات �صندوق الإدخار ،توفـري معلومات مالية عن
طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات
قيمة� ،إ�صدار بطاقات االئتمان� ،أبحاث مالية ،التبادل املايل للعملة االفرتا�ضية ،ال�صرافة،
خدمــات �سم�ســرة التخليــ�ص اجلمرك ــي ،خدم ــات دف ــع املحفظة الإلكرتوني ــة ،ال�سم�س ــرة،
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حتويل الأموال �إلكرتونيا� ،صريفة �شبكية ،ا�ستثمار �أموال ،التحويل الإلكرتوين للعمالت
االفرتا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151603 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،البيع باملزاد العلني ،دعاية
و�إعالن ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،معلومات جتارية
ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال� ،إدارة
�أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات
والأخبار عن الأعمال ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد
املبا�شر ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال،
�أبحاث الأعمال ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار،
عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،جتميع الإح�صائيات ،خدمات
امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،التخطيط لغايات
الدعاية والإعالن ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية تنظيم لأبحاث الت�سويق ،ت�سويق،
خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني،
ا�ستطالعات الر�أي ،توظيف الأفراد ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية،
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،الإعالن فـي الهواء الطلق ،ت�أجري مواد
الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن،
�إنتاج الأفالم الإعالنية� ،إعداد تقارير احل�سابات ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،ترويج
املبيعات للآخرين ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،خدمات التجزئة على
الإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية ،خدمات التجزئة على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم
امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151604 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجي ــر الدخـ ــول �إلى �شبك ـ ــات حا�سوبيـ ــة عامليـ ــة ،الب ــث بالتلفزيــون ،االت�صــاالت التلفونيـ ــة،
توفـري حجرات عرب الإنرتنت ،االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،االت�صاالت عرب
التلغراف ،االت�صاالت بالتلفون اخللوي ،االت�صاالت عرب �شبكات الألياف الب�صرية ،نقل
الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية خدمات ات�صاالت,
نقل الربيد الإلكرتوين ،معلومات حول االت�صاالت ،خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو
التلفون �أو و�سائل االت�صال الإلكرتونية الأخرى� ,إر�سال الر�سائل ،توفـري الربط بقاعدة
معلومات ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية ،توفـري �إمكانية تو�صيل
امل�ستخدم ب�شبكة حا�سوب عاملية ،توفـري قنوات ات�صال للت�سوق عن بعد ،توفـري املنتديات
ال�شبكية ،البث �أو الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل ،توجيه
وربط االت�صاالت ،االجتماعات عن بعد ،نقل الربقيات ،خدمات التلفونات ،خدمات برقية،
ت�أجري التلفونات ،البث بالتلفزيون الكبلي ،نقل امللفات الرقمية� ،إر�سال الفاك�سات ،نقل
دبليو (ملف �صوتي رقمي مت توفـريه على الإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر �أو م�شغل
و�سائط حممول  ،ومتوفر عادة كم�سل�سل) ،خدمات الربيد ال�صوتي ،البث الال�سلكي،
خدمات امل�ؤمترات بالفـيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151606 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأكادمييات للرتبية والتعليم ,تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،تنظيم
و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة الندوات ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب,
تنظيم م�سابقات اجلمال ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،ن�شر الكتب ،تنظيم املباريات
�أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ,تنظيم املباريات الريا�ضية� ،إر�شاد التدريب ,معلومات
عن الرتبية والتعليم ،االمتحانات التعليمية� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو� ،إجراء ف�صول
اللياقة البدنية ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س ،خدمات تعليمية مقدمة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة� ،إنتاج الأفالم  ,بخالف الأفالم الإعالنية ،تنظيم املعار�ض لغايات
ثقافـية �أو تعليمية ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة
حا�سوب ,تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية و
ال�صحية ,التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ,ت�أجري معدات اللعب ،معلومات عن
الرتفـيه ،تنظيم و�إدارة ندوات ،معلومات عن اال�ستجمام ،تنظيم العرو�ض خدمات متعهدي
احلفالت ,خدمات مرا�سلي الأنباء ،عر�ض متثيليات حية ،تقدمي التقارير امل�صورة ،الت�صوير
الفوتوغرافـي ،الرتبية البدنية ،التدريب العملي عر�ض� ,إنتاج العرو�ض امل�سرحية ،تقدمي
خدمات قاعات الت�سلية ،ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،ن�شر الكتب
وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة
للتنزيل� ,إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،ت�أجري كامريات الفـيديو ،ت�أجري امل�سجالت
التلفزيونية باحلافظات ال�شريطية ،ت�أجري �أ�شرطة الفـيديو ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات
لغايات غري �إعالنية ،خدمات الرتبية والتعليم ،الرتفـيه التلفزيوين ،كتابة الن�صو�ص،
ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو� ،إعادة التدريب املهني ،خدمات حدائق احليوانات ،خدمات
الت�سلية ،خدمات التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية ،تزويد امل�ستخدمني مبراجع
لأغرا�ض الرتفـيه �أو الثقافة ،خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�ض التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151607 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول واحد ،برجمة احلا�سوب ،ن�سخ
برامج احلا�سوب ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث
برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب،
حتميل برامج حا�سوبية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،حتويل
برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي ،ت�أجري برامج حا�سوب ،البحث وتطوير
منتجات جديدة للآخرين ،توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب
بالتداول عن بعد� ،إن�شاء وت�صميم فهر�س للمعلومات على موقع �إلكرتوين ل�صالح الغري
خدمات تكنولوجيا املعلومات ,ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب،
الأبحاث التكنولوجية ،الربجميات كخدمات  ,SaaSتخزين �إلكرتوين للبيانات ،توفـري
معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت ،خدمات
اال�ست�شارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن البيانات،
خدمات ت�شفـري البيانات ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات � ,PaaSأبحاث فـي جمال
تقنيات االت�صاالت عن بعد ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت
التجارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151608 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الو�صافة االجتماعية ،الأبحاث القانونية ،خدمات التوا�صل االجتماعي ال�شبكي،
خدمات �إعداد الوثائق القانونية ،خدمات املراقبة القانونية ،خدمات الدعوة القانونية
(دعم عام �أو تو�صية ل�سبب �أو �سيا�سة معينة ،خدمات اال�ستقبال والإر�شاد) موظف الفندق
الذي تتمثل مهمته فـي م�ساعدة ال�ضيوف من خالل ترتيب اجلوالت  ،و�إجراء حجوزات
للم�سرح واملطعم  ،وما �إلى ذلك ،ا�ست�شارات �أمنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151989 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال،
عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،ن�سخ االت�صاالت وظائف مكتبية ,ت�أجري امل�ساحات الإعالنية،
ترويج املبيعات للآخرين ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض
�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،ت�سويق� ،إدارة الأعمال ملوردي خلدمات
املتعاقدين ،خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية ,خدمات التذكري باملواعيد وظائف
مكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جاهز الدولية لتقنية نظم
املعلومات �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،8594 :الريا�ض  ،12444اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151990 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تغليف ال�سلع ،ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،النقل ،ترتيب الرحالت ال�سياحية ،ت�سليم
الر�سائل ،ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جاهز الدولية لتقنية نظم
املعلومات �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،8594 :الريا�ض  ،12444اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152601 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيوت عطرية ،عطور� ،صناعة عطور ،كهرمان عطر� ,صابون ،خ�شب معطر ،زيوت عطرية
من خ�شب الأرز ،ماء الكولونيا ،ماء اخلزامى ،ماء معطر ،بخور ،خال�صات زهور عطور,
عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،ايونون عطر ,م�سك ل�صناعة العطور� ,شامبو ،عطور زيوت
طيارة ,م�ستح�ضرات تعطري الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ، 133 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152602 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيوت عطرية ،عطور� ،صناعة عطور ،كهرمان عطر� ,صابون ،خ�شب معطر ،زيوت عطرية
من خ�شب الأرز ،ماء الكولونيا ،ماء اخلزامى ،ماء معطر ،بخور ،خال�صات زهور عطور,
عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،ايونون عطر ,م�سك ل�صناعة العطور� ,شامبو ،عطور زيوت
طيارة ,م�ستح�ضرات تعطري الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،١٣٣ :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152951 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
كتيبات ،كتب موجزة �أدلة ،كلي�شيهات� ،أ�شكال بيانية ،الفتات من الورق �أو الورق املقوى،
ل�صاقـ ــات قرطا�سي ــة ،جمـ ــالت دوريـ ــات ،مراي ـ ــل للأطفـ ــال من ال ـ ــورق ،كتالوج ـ ــات ،كتـ ــب،
مطبوعات ،مغلفات قرطا�سية ،بطاقات ،بطاقات تهنئة ،بطاقات تهنئة مو�سيقية ،من�شورات
مطبوعة ،دفرت ر�سم ،دفرت كتابة �أو ر�سم ،ورق كتابة ،ورق للر�سم والتخطيط ،دوريات،
رايات ورقية ،ر�سوم متحركة جموفة ،ورق مقوى ،تقاومي ،مواد تدري�س عدا الأجهزة ،مواد
ر�سم ،م�ؤ�شرات للكتب ،ن�شرات ،ن�سخ تخطيطية� ،صحف� ،صور� ،إعالنات كبرية� ،أكيا�س من
الورق �أو البال�ستيك للتعبئة ،قرطا�سية ،ق�سائم مطبوعة ،ق�ص�ص م�صورة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلمعية العمانية للملكية الفكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب 112 :روي ،حمافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :علي بن خمي�س العلوي املحامي واخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2746 :ر.ب 112 :م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152952 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تقديـم ع ــرو�ض املنوعـ ــات ،تنظيــم املباري ـ ــات �أو املناف�س ـ ــات للتعلي ـ ــم �أو الرتفـيـ ـ ــه ،تنظي ـ ــم
املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،تنظيم حفالت ترفـيه ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل
تدريـ ــب ،تنظي ــم وعق ــد منتدي ـ ــات تعليميـ ــة مبا�شـ ــرة ،خدمات الألع ــاب املقدم ــة مبا�شـ ــرة
من �شبكة احلا�سوب ،خدمات الرتبية والتعليم ،خدمات الت�سلية ،خدمات املكتبات املتجولة،
خدمات حدائق املالهي ،توزيع ا ألف ــالم ،عرو�ض �سينمائية ،م ــدار�س احل�ضانــة ،معلومات
عن الرتفـيه ،ن�شر الكتب ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت ،الأكادمييات
للرتبية والتعليم ،الإنتاج امل�سرحي ،الرتفـيه التلفزيوين ،اخلدمات الثقافـية �أو التعليمية
�أو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية� ،إنتاج الأفالم  ,بخالف الأفالم الإعالنية� ،إنتاج
العرو�ض امل�سرحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلمعية العمانية للملكية الفكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب 112 :روي ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :علي بن خمي�س العلوي املحامي و اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2746 :ر.ب 112 :م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 152964 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قفازات للوقاية من احلوادث ،خوذ واقية� ،أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برايتون  -بي�ست �إنرتنا�شيونال� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 5855 :أبي�سوب �أفـينيو ،لوجن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90805الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153033 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
كهرمان عطر� ,صابون ،خ�شب معطر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،ماء الكولونيا ،ماء
اخلزامى ،ماء معطر ،بخور ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور
الزهور ،ايونون عطر ,م�سك ل�صناعة العطور� ,شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،عطور زيوت
طيارة ,م�ستح�ضرات تعطري الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ، 133 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/2/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153390 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صنادل ا�ستحمام� ،أخفاف ا�ستحمام� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،أحذية ذات
�أربطة ،فرعات الأحذية� ،أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء� ،أحذية لكرة القدم� ،أحذية
للريا�ضة البدنية� ،أخفاف� ،أحذية لل�شاطئ� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل� ،أحذية� ،أحذية للريا�ضة،
ر�صائع لأحذية كرة القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة� ،أحذية تزلج ،فالنكي �أحذية
ملبدة� ,أحذية الكاحل ،واقي كعوب للأحذية� ،أدوات مانعة النزالق الأحذية ،لبا�س القدم،
�أطراف لبا�س القدم ،قطع حديدية للأحذية ،فرعات لبا�س القدم ،كعوب للأحذية� ،سيور
للأحذية ،نعال للبا�س القدم� ،أغطية ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني ،جوارب ق�صرية،
حماالت للجوارب ،نعال داخلية �ضبانات ,كعوب للأحذية �أو اجلوارب ،جوارب طويلة،
جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل االختيار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 948 :ر.ب 131 :م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153396 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أغطية تهوية� ،أجهزة ت�سخني� ،أجهزة جتفـيف� ،أجهزة ومعدات طهي� ،أجهزة ومن�ش�آت
للإ�ضاءة� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت �صحية� ،أجهزة
ومن�ش�آت جتفـيف ،من�ش�آت توليد البخار ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء ,من�ش�آت
توريد املياه.
-73-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1457

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�شارق اخلليج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املعامـ ــرة� ،ش ــارع � ،12شـ ــارع عبد اللـه بن �أبي طلحـ ــة� ،ص.ب32415 :
الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153397 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أدوات مانعة النزالق الأحذية ،لبا�س القدم� ،صنادل ا�ستحمام� ،أخفاف ا�ستحمام� ،أحذية
ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،أطراف لبا�س القدم� ،أحذية ذات �أربطة ،جوارب ق�صرية،
حماالت للجوارب ،فرعات الأحذية ،نعال داخلية �ضبانات ,قطع حديدية للأحذية ،فرعات
لبا�س القدم� ،أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء� ،أحذية لكرة القدم� ،أحذية للريا�ضة
البدنية� ،أخفاف� ،أحذية لل�شاطئ� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل ،كعوب للأحذية� ،سيور للأحذية،
نعال للبا�س القدم� ،أحذية� ،أحذية للريا�ضة� ،أغطية ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني،
ر�صائع لأحذية كرة القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة� ،أحذية تزلج ،قم�صان داخلية
مالب�س داخلية ,فالنكي �أحذية ملبدة� ,أحذية الكاحل ،جوارب ق�صرية ما�صة للعرق ،واقي
كعوب للأحذية ،جوارب طويلة ،كعوب للجوارب الطويلة ،حماالت للجوارب الطويلة،
كعوب للأحذية �أو اجلوارب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل االختيار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب 948 :ر.ب 131 :م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153406 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
معادن غري نفـي�سة غري م�شكلة �أو �شبه م�شكلة (معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها ،مواد
بناء معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية ،حبال
و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفـي�سة ،م�صنوعات حدادة ،خردوات معدنية �صغرية،
موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من
معادن غري نفـي�سة غري واردة فـي فئات �أخرى ،خامات معادن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سكيل ماونت لتجارة الإلكرتونيات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،381108 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/11 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153599 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقاعد ،طاوالت ،طاوالت جتميل ،wardrobes ،خزانات� ،أثاث مكاتب� ،أثاث� ،أثاث معدين،
مقاعد معدنية� ،أرائك ،خزانات عر�ض �أثاث ,طاوالت معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة اخلزائن املبتكرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،86279 :دبي ،الإمارت العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/20 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153750 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
كهرمان عطر� ،صابون ،خ�شب معطر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،ماء الكولونيا ،ماء
اخلزامى ،ماء معطر ،بخور ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور
الزهور ،ايونون عطر ،م�سك ل�صناعة العطور� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،عطور زيوت
طيارة ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،133 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153751 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
كهرمان عطر� ,صابون ،خ�شب معطر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،ماء الكولونيا ،ماء
اخلزامى ،ماء معطر ،بخور ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور
الزهور ،ايونون عطر ,م�سك ل�صناعة العطور� ,شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،عطور زيوت
طيارة ,م�ستح�ضرات تعطري الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،133 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153753 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
كهرمان عطر� ,صابون ،خ�شب معطر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،ماء الكولونيا ،ماء
اخلزامى ،ماء معطر ،بخور ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور
الزهور ،ايونون عطر ,م�سك ل�صناعة العطور� ,شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،عطور زيوت
طيارة ,م�ستح�ضرات تعطري الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،١٣٣ :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153754 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
كهرمان عطر� ,صابون ،خ�شب معطر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،ماء الكولونيا ،ماء
اخلزامى ،ماء معطر ،بخور ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور
الزهور ،ايونون عطر ,م�سك ل�صناعة العطور� ,شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،عطور زيوت
طيارة ,م�ستح�ضرات تعطري الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،١٣٣ :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153771 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أوعية بطاريات� ،صناديق بطاريات ،بطاريات للإ�ضاءة ،عد�سات م�ضخمة ،هوائيات،
نظارات مانعة للبهر� ،أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية� ،آالت حا�سبة ،كبالت كهربائية� ،أجهزة
�شحن البطاريات ،بطاريات ،كهربائية� ،صواري للهوائيات الال�سلكية ،كبالت متحدة
املحور ،كبالت �ألياف ب�صرية ،كامريات ت�صوير �سينمائي ،م�صراع الكامريا للت�صوير
الفوتوغرافـي� ,سماعات هواتف� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية� ،أ�شرطة ت�سجيل ال�صوت،
�أجهزة راديو� ،شا�شات للحفر الفوتوغرافـي ،م�ستقبالت �سمعية وب�صرية ،خيوط ال�سرب،
عد�سات للنظارات� ،أجهزة و�آالت �سرب الأعماق� ،أثقال ر�صا�صية خليوط ال�سرب ،معدات
حتديد م�صدر ال�صوت� ،أجهزة حتكم عن بعد ،بطاريات �شم�سية ،قارئات معدات معاجلة
بيانات ,ما�سحات معدات معاجلة بيانات ,بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية� ,أجهزة
للأقمار �صناعية ،م�سجالت �شريطية� ،أ�شرطة مغناطي�سية ،معدات �إر�سال لالت�صال عن
بعد� ,أجهزة �إختبار لي�ست لغايات طبية� ،أ�سالك كهربائية� ،أجهزة و�أدوات وزن ،منا�صب
لأجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي ،م�صوبات فوتوغرافـية� ،أجهزة هاتف ،مو�صالت �أ�سالك
كهربائية ,ميكروفونات هواتف� ،أجهزة ت�سجيل الزمن ،مر�سالت لالت�صال عن بعد ,من�صات
لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل� ،أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية� ،أ�شرطة
فـيديو ،م�سجالت فـيديو ،جلب تو�صيل للكبالت الكهربائية ،نظارات �شم�سية� ،ساعات
الدوام �أدوات ت�سجيل الزمن ,علب �أ�شرطة فـيديو ،لفافات تخزين �ألعاب الفـيديو� ،شا�شات
فـيديو ،نظارات واقية للألعاب الريا�ضية ،هواتف حممولة� ،أجهزة لإعداد �أفالم الت�صوير
ال�سينمائي� ،أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية ،مفاتيح خاليا كهرباء� ,أجهزة تثبيت
مركزي لل�شرائح الفوتوغرافـية ال�شفافة ،كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي� ,صناديق
م�صنوعة خ�صي�صا للأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية ،رقائق دارات متكاملة� ,أفالم ت�صوير
�سينمائي معر�ضة لل�ضوء ,علب للنظارات� ،أجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين,
نظارات ثالثية الأبعاد ،مو�صالت كهرباء ,كوا�شف ،و�صالت للخطوط الكهربائية� ،أجهزة
معاجلة البيانات� ،أجهزة ذاكرات حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة� ،أجهزة نقل ال�صوت� ،أجهزة
ت�سجيل ال�صوت� ،أقرا�ص مغناطي�سية ،لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب� ،أقرا�ص مدجمة
�سمعية  -ب�صرية� ,أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط ,برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب،
�أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ,قارنات معدات معاجلة البيانات,
و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،و�سائط تخزين بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية،
وحدات معاجلة مركزية معاجلات ,كامريات فـيديو� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ,برامج �ألعاب حا�سوب� ،أ�شرطة الهاتف اخلليوي،
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تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،عتاد احلا�سوب ،برجميات لألعاب الكمبيوتر
قابلة للتحميل� ،أجهزة تكبري للت�صوير الفوتوغرافـي� ,سال�سل للنظارات ،عد�سات عينية،
خيوط للنظارات� ،أجهزة قطع الأفالم ،نظارات ب�صرية� ,أدوات حتتوي على عد�سات عينية،
�أطر للنظارات� ،أفالم معر�ضة لل�ضوء ،مواد امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك
وكبالت� ,أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري ,بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،م�شفرات
مغناطي�سية� ،أجهزة ت�شخي�ص لي�ست لغايات طبية ،م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب،
�أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية� ،صفائح للبطاريات ،عدادات اخلطى ،مكربات �صوت،
مقايي�س� ،أدوات قيا�س كهربائية ،مر�شحات فالتر ,للت�صوير الفوتوغرافـي� ,أجهزة ات�صال
داخلي ،عد�سات ب�صرية ،ميغافونات م�ضخمات �صوتية� ,أدوات قيا�س ،ميكروفونات� ،أدوات
مالحية� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية ،زجاج ب�صريات� ،أجهزة �إر�سال ال�صور تلغرافـيا ،دارات
متكاملة� ،ألياف ب�صرية فتائل تو�صيل ال�ضوء� ,أجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب� ،صناديق
نغم لأجهزة احلا�سوب ،وحدات �أ�شرطة مغناطي�سية لأجهزة احلا�سوب� ،شا�شات عر�ض
�أجزاء حا�سوب ,برامج مراقبة برامج حا�سوب ,بطاقات بيانية �إلكرتونية للب�ضائع ،مفكرة
فـي �شكل حا�سوب �صغري ،لوحات �إعالنات �إلكرتونية ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ,
لبادات الف�أرة� ،سماعات الر�أ�س� ،أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فـيديو رقمية� ،أطقم غري يدوية
للهواتف� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل
ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور� ،أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي  ,GPSحوا�سيب
حممولة� ،إ�سطوانات الفونوغراف� ،أجهزة قيا�س االرتفاع ،حامالت لت�سجيل ال�صوت� ،سلع
ب�صرية� ،أجهزة عر�ض ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب ،حا�سبات جيب ،م�شغالت
و�سائط حممولة� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي ،هواتف ذكية ،حوا�سيب لوحية� ،أجهزة
حممولة لتقفـي الن�شاط� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية ،نظارات ذكية،
�ساعات ذكية ،م�سكوكات �أمنية �أجهزة ت�شفـري ,ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب� ,أغلفة لأجهزة
امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية ،حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س� ،أغ�شية واقية
خم�ص�صة للهواتف الذكية� ،أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية ،حوا�سيب ميكن ارتدا�ؤها،
�شا�شات لعر�ض الفـيديو ميكن ارتدا�ؤها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153772 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�آالت للتمارين البدنية� ،ألعاب ،ثلج ا�صطناعي ل�شجرة عيد امليالد� ،أجهزة للألعاب
الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ض خارجية� ،أدوات
للريا�ضة البدنية ،هواتف نقالة لعب� ,آالت القمار للعب القمار ،ماكينات القمار �آالت
القمار� ,أجهزة لعبة فـيديو� ،ألعاب حممولة مع �شا�شات الكري�ستال ال�سائل� ،أدوات التحكم
فـي جهاز اللعب الإلكرتونية� ،أجهزة توجيه لألعاب الفـيديو� ،أ�شجار عيد امليالد من مواد
تركيبية ،دراجات هوائية ثابتة للتمارين� ،شمعدانات ل�شجرة عيد امليالد� ،أجرا�س زينة
�شجرة عيد امليالد� ،ألعاب بناء� ،أجهزة بناء الأج�سام ،مو�سعات �صدر �أدوات مترين ,مداحل
للدراجات الهوائية الثابتة اخلا�صة بالتمارين الريا�ضية ،زينات ل�شجر عيد امليالد ما عدا
مواد الإ�ضاءة وال�شموع واحللويات ,قواعد �شجرة عيد امليالد� ،ألعاب لوحية� ،آالت ت�سلية
تعمل �أتوماتيكيا وبالنقد� ،آالت �ألعاب الفـيديو� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات الألعاب
املحمولة� ،ألعاب حممولة و�ألعاب مزودة بوظائف ات�صاالت ،وحدات حتكم لألعاب الفـيديو،
�أجهزة �ألعاب فـيديو حممولة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153773 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن،
�إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد
املبا�شر ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،حتديث مواد الدعاية والإعالن،
البيع باملزاد العلني ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،دعاية و�إعالن� ،أبحاث الأعمال ،خدمات
وكاالت الدعاية والإعالن ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،خدمات املقارنة
بني الأ�سعار ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات جتارية
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ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،جتميع الإح�صائيات� ،إعداد تقارير
احل�سابات ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص
الدعاية والإعالن ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال،
خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات� ،أبحاث الت�سويق ،تنظيم املعار�ض
لغايات جتارية �أو دعائية ،ا�ستطالعات الر�أي ،توظيف الأفراد ،ترويج املبيعات للآخرين،
تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية،
الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن،
التخطيط لغايات الدعاية والإعالن ،عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية تنظيم لـ� ,إنتاج
الأفالم الإعالنية ،ت�سويق ،خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية،
خدمات التجزئة على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل،
الإعالن فـي الهواء الطلق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153774 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التحليـ ــل املالــي� ،صريفة ،ا�ستثمار الأموال ،جمـ ــع التربع ــات اخلريي ــة ،املقا�ص ــة املاليـ ــة،
ا�ست�شارات مالية ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع
ببطاقات اخل�صم ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ,املعلومات املالية،
الإدارة املالية ،اخلدمات التمويلية ،خدمات �صندوق الإدخار ،توفـري معلومات مالية عن
طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات
قيمة� ،إ�صدار بطاقات االئتمان� ،أبحاث مالية ،التبادل املايل للعملة االفرتا�ضية ،ال�صرافة،
خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي ،خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية ،ال�سم�سرة،
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حتويل الأموال �إلكرتونيا� ،صريفة �شبكية ،ا�ستثمار �أموال ،التحويل الإلكرتوين للعمالت
االفرتا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153775 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجيــر الدخــول �إلى �شبكـ ــات حا�سوبي ــة عامليـ ــة ،الب ــث بالتلفزي ـ ــون ،االت�صـ ــاالت التلفونيـ ــة،
توفـري حجرات عرب الإنرتنت ،االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،االت�صاالت عرب
التلغراف ،االت�صاالت بالتلفون اخللوي ،االت�صاالت عرب �شبكات الألياف الب�صرية ،نقل
الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية خدمات ات�صاالت,
نقل الربيد الإلكرتوين ،معلومات حول االت�صاالت ،خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو
التلفون �أو و�سائل االت�صال الإلكرتونية الأخرى� ,إر�سال الر�سائل ،توفـري الربط بقاعدة
معلومات ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية ،توفـري �إمكانية تو�صيل
امل�ستخدم ب�شبكة حا�سوب عاملية ،توفـري قنوات ات�صال للت�سوق عن بعد ،توفـري املنتديات
ال�شبكية ،البث �أو الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل ،توجيه
وربط االت�صاالت ،االجتماعات عن بعد ،نقل الربقيات ،خدمات التلفونات ،خدمات برقية،
ت�أجري التلفونات ،البث بالتلفزيون الكبلي ،نقل امللفات الرقمية� ،إر�سال الفاك�سات ،نقل
دبليو (ملف �صوتي رقمي مت توفـريه على الإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر �أو م�شغل
و�سائط حممول  ،ومتوفر عادة كم�سل�سل) ،خدمات الربيد ال�صوتي ،البث الال�سلكي،
خدمات امل�ؤمترات بالفـيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153777 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأكادمييات للرتبية والتعليم ,تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،تنظيم
و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة الندوات ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب,
تنظيم م�سابقات اجلمال ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،ن�شر الكتب ،تنظيم املباريات
�أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ,تنظيم املباريات الريا�ضية� ،إر�شاد التدريب ,معلومات
عن الرتبية والتعليم ،االمتحانات التعليمية� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو� ،إجراء ف�صول
اللياقة البدنية ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س ،خدمات تعليمية مقدمة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة� ،إنتاج الأفالم  ,بخالف الأفالم الإعالنية ،تنظيم املعار�ض لغايات
ثقافـية �أو تعليمية ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة
حا�سوب ,تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية و
ال�صحية ,التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ,ت�أجري معدات اللعب ،معلومات عن
الرتفـيه ،تنظيم و�إدارة ندوات ،معلومات عن اال�ستجمام ،تنظيم العرو�ض خدمات متعهدي
احلفالت ,خدمات مرا�سلي الأنباء ،عر�ض متثيليات حية ،تقدمي التقارير امل�صورة ،الت�صوير
الفوتوغرافـي ،الرتبية البدنية ،التدريب العملي عر�ض� ,إنتاج العرو�ض امل�سرحية ،تقدمي
خدمات قاعات الت�سلية ،ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،ن�شر الكتب
وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة
للتنزيل� ,إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،ت�أجري كامريات الفـيديو ،ت�أجري امل�سجالت
التلفزيونية باحلافظات ال�شريطية ،ت�أجري �أ�شرطة الفـيديو ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات
لغايات غري �إعالنية ،خدمات الرتبية والتعليم ،الرتفـيه التلفزيوين ،كتابة الن�صو�ص،
ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو� ،إعادة التدريب املهني ،خدمات حدائق احليوانات ،خدمات
الت�سلية ،خدمات التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية ،تزويد امل�ستخدمني مبراجع
لأغرا�ض الرتفـيه �أو الثقافة ،خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�ض التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153778 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول واحد ،برجمة احلا�سوب ،ن�سخ
برامج احلا�سوب ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث
برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب،
حتميل برامج حا�سوبية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،حتويل
برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي ،ت�أجري برامج حا�سوب ،البحث وتطوير
منتجات جديدة للآخرين ،توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب
بالتداول عن بعد� ،إن�شاء وت�صميم فهر�س للمعلومات على موقع �إلكرتوين ل�صالح الغري
خدمات تكنولوجيا املعلومات ,ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب،
الأبحاث التكنولوجية ،الربجميات كخدمات  ,SaaSتخزين �إلكرتوين للبيانات ،توفـري
معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت ،خدمات
اال�ست�شارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن البيانات،
خدمات ت�شفـري البيانات ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات � ,PaaSأبحاث فـي جمال
تقنيات االت�صاالت عن بعد ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت
التجارة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153779 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الو�صافة االجتماعية ،الأبحاث القانونية ،خدمات التوا�صل االجتماعي ال�شبكي،
خدمات �إعداد الوثائق القانونية ،خدمات املراقبة القانونية ،خدمات الدعوة القانونية
(دعم عام �أو تو�صية ل�سبب �أو �سيا�سة معينة) ،خدمات اال�ستقبال والإر�شاد موظف الفندق
الذي تتمثل مهمته فـي م�ساعدة ال�ضيوف من خالل ترتيب اجلوالت  ،و�إجراء حجوزات
للم�سرح واملطعم  ،وما �إلى ذلك ،ا�ست�شارات �أمنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/24 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153884 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صابون ،ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مزيالت �شعر ،زيوت
عطرية ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ساحيق
مكياج ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات
تعطري الهواء ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات
طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،مزيالت طالء الأظافر.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،307 :سي بي �أو � ،111سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153885 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن لل�شعر� ،صابون ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مزيالت �شعر ،زيوت
عطرية ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ساحيق
مكياج ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات
تعطري الهواء ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات
طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،مزيالت طالء الأظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،307 :سي بي �أو � ،111سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153886 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صابون ،ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مزيالت �شعر ،زيوت
عطرية ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ساحيق
مكياج ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات
تعطري الهواء ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات
طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،مزيالت طالء الأظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،307 :سي بي �أو � ،111سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153887 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر،
�صابون ،ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،زيوت عطرية ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض
التجميل� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ساحيق مكياج ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر
�أو للحيوانات ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء ،مطهرات غري طبية
للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،مزيالت طالء الأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل ،بال�سم لغري
الأغرا�ض الطبية ،مزيالت �شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،307 :سي بي �أو � ،111سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153888 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صابون ،ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مزيالت �شعر ،زيوت
عطرية ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ساحيق
مكياج ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات
تعطري الهواء ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات
طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،مزيالت طالء الأظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،307 :سي بي �أو � ،111سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/28 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154238 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صابون ،ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مزيالت �شعر ،زيوت
عطرية ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ساحيق
مكياج ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات
تعطري الهواء ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات
طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،مزيالت طالء الأظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،307 :سي بي �أو � ،111سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154625 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أدوات مانعة النزالق الأحذية (مالب�س� ،أحذية� ،أغطية الر�أ�س ،املالب�س اجلاهزة ،قم�صان،
�سراويل� ،أحذية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ن�ستو ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،18423 :عجمان ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/26 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154811 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حرا�سة امل�سافرين (النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سكاي اك�سربي�س انرتنا�شيونال �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،81207 :الق�صي�ص ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم79857 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة اخلا�ص ــة بالعطور وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستلزمات
التواليت وال�صابون ومنظف ــات الأ�سن ــان والنظارات واملجوهرات وغريها من الأغرا�ض
ال�شخ�صية و�ساعات الي ــد �أو اجليب و�ساعات احلائط و�أدوات الكتابة والقرطا�سية وال�سلع
اجللدية واملالب�س و�ألبــ�سة القــدم و�أغط ــية الــر�أ�س والأدوات الريا�ض ــية و�أدوات املدخـ ــنني,
خدمات البيع بالتجزئة �أو اجلملة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستلزمات التواليت
وال�صابون ومنظفات الأ�سنان والنظارات واملجوهــرات وغريها من الأغرا�ض ال�شخ�صية
و�ساع ــات اليـ ــد �أو اجلي ــب و�ساع ــات احلائط و�أدوات الكتابة والقرطا�سية وال�سلع اجللدية
واملالب�س و�ألب�سـ ــة القـ ــدم و�أغطيـ ــة الر�أ�س والأدوات الريا�ضية و�أدوات املدخنني ,توفري
خدمات البيع بالتجزئ ــة عن طريق طلب الب ــريد �أو الكتالوجات للمنتجات املذكورة �آنفا,
توفري خدمات البيع بالتجزئة ب�شكل فوري من خالل مواقع �شبكة الإنرتنت للمنتجات
املذكورة �آنفا ,توفري خدمات البيع بالتجزئة عن طريق القنوات التلفزيونية لكافة املنتجات
املذكورة �آنفا ,توفري خدمات البيع بالتجزئة عن طريق الت�سويق املبا�شر ,خدمات الدعاية
والإعالن واخلدمات التجارية ,خدمات الرتويج من خالل توفري روابط البحث املعومة
على املواقع الإلكرتونية للغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ألفريد دنهيل ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 15 :هيل �سرتيت لندن دبليو  1جيه  5كيو تي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2013/3/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
					
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم111978 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احللويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قمة ال�صحراء املتكاملة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 230 :ر.ب� ,118 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/٨/٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123657 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحوم ومنتجات اللحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املركز العاملي للحوم �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم124964 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز وحلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو ميثم احلمداين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بركاء ،حمافظة جنوب الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/٣١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136109 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأحذية واملالب�س الريا�ضية واحلقائب اجللدية وتوابع ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النه�ضة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 421 :ر.ب 600 :م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/٣/١٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136134 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سام حمود احل�سني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 960:ر.ب ١٠٠ :العامرات ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137275 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الرجالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الن�سيج املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138013 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صاعد املميز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية اخلابورة ،حمافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/٢٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149731 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عرق ،نبيذ ،جن ،ليكريات ،براندي ،وي�سكي ،رم ،فودكا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة معامل الن�سر للتقطري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ال�شهيد و�صفـي التل� ،ص.ب )4( :الزرقاء ( ،)13110الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/٢ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151942 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحوا�ض �شرب� ،أحوا�ض علف� ،أوعية معزولة حراريا للأطعمة ،دالء �سطول� ،أواين� ،صنابري،
�أقداح برية� ،أوعية �شرب� ،أوعية عزل حراري للم�شروبات ،فتاحات �سدادات الفلني ،كهربائية
وغري كهربائية ،زجاجات ،حافظات �سوائل عازلة ،قوارير تربيد ،فتاحات قوارير ،كهربائية
وغري كهربائية� ،أوعية معزولة حراريا� ،آنية لل�شرب� ،أواين زجاج ،حافظات �سوائل لل�شرب
للريا�ضة ،مربدات دالء الثلج ،حاويات لال�ستعمال املنزيل �أو للمطبخ� ،أوعية معدنية ل�صنع
املثلجات وامل�شروبات املثلجة ،ك�ؤو�س� ،أقداح� ،سالل لغايات منزلية� ،صواين لغايات منزلية،
�صناديق تربيد حممولة غري كهربائية� ،أباريق� ،أوعية مطبخ ،حافظات �سوائل� ،أكواب من
الورق �أو البال�ستيك ،ك�ؤو�س �شرب� ،أكيا�س ثابتة درجة احلرارة� ،صناديق للوجبات اخلفيفة،
�أنابيب بال�ستيكية مل�ص ال�شراب ،قوالب باردة لتربيد الأغذية وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يتي كوولريز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ساوثوي�س ــت بكـ ــوي� ،أو�ست ـ ــن ،تك�سـ ــا�س  ،78735الوالي ــات املتحــدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/١٨ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153485 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
روب اللنب� ،أطعمة خ�ضار خممرة كم�شي ،ثوم (حمفوظ) حليب زاليل ،زيت بذر الكتان
معد للأكل ،خ�شاف ،حليب مركز ،عجينة باذجنان ،لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي،
خر�شوف م�صرب ،حت�ضريات من الفواكه املعاجلة ،بندق معالج ،توت ،حمفوظ ،غواكامويل
هري�س �أفوكادو ،ع�صري ليمون لال�ستعمال املطبخي ،حلم جمفد ،خ�ضروات جمفدة ،زيت
بكر ممتاز� ،إ�سكامول يرقات منل حم�ضرة �صاحلة للأكل ،نقانق للهوت دوغ ،حليب اللوز،
حليب جوز الهند ،حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي ،م�شروبات �أ�سا�سها حليب جوز
الهند ،م�شروبات �أ�سا�سها حليب اللوز ،زبدة الفول ال�سوداين ،زالل بي�ض ،خملل امللفوف،
�شوربات ،خ�ضروات حمفوظة ،خ�ضروات مطبوخة ،خ�ضروات جمففة ،زيوت للطعام،
حليب ،حلوم ،هالم حلوم ،فول �صويا حمفوظ للطعام ،زيت ذرة للطعام ،زيت لب النخيل
للطعام ،زيت �سم�سم� ،صفار بي�ض ،لنب رائب ،م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضروات ،ع�صري
خ�ضروات للطبخ ،خال�صات حلوم ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها،
لنب خمي�ض ،منتجات احلليب ،جراد البحر ال�شائك غري حي� ،سمن نباتي ،مربى فواكه،
ا�سماك ق�شرية غري حية ،زيت نخيل للطعام ،بي�ض م�سحوق ،زيتون حمفوظ ،زيت زيتون
للطعام ،بازالء حمفوظة� ،سجق ،حلوم مملحة ،م�ستح�ضرات لأعداد ال�شوربة ،معجون
بندورة� ،سلطات خ�ضراوات� ،سردين� ،سلمون ،دهن ما�شية للطعام ،ع�صري بندورة للطبخ،
زيت دوار ال�شم�س للطعام ،حلوم دواجن غري حية ،فول �سوداين حم�ضر ،قريد�س غري حي،
جمربي غري حي ،توفو فول �صويا خممر ،ق�شدة خمفوقة� ،سمك مملح� ،شرنقات دودة
القز لال�ستهالك الب�شري ،عجينة �سجق ،طحينة عجينة بذور ال�سم�سم ،لنب �صويا ،حليب
خمفوق ،بذور عباد ال�شم�س املح�ضرة ،مو�س من اخل�ضراوات ،خمائر (احلليب) لأغرا�ض
الطهي ،ريازنكا حليب خمتمر مطهو ،مركز طماطم ،عجينة كو�سى ،لنب الفول ال�سوداين
لال�ستعمال املطبخي ،لنب الأرز ،حليب جمفف ،حليب ال�شوفان ،كرمي �أ�سا�سه خ�ضروات،
ذرة حلوة غري معاجلة ،زيت فول ال�صويا للطعام ،بدائل احلليب ،حليب الفول ال�سوداين،
حليب الأرز لال�ستعمال املطبخي ،م�شروبات �أ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين ،زالل بي�ض
للطعام ،دهون �صاحلة للأكل ،زبدة ،زبدة جوز الهند ،فواكه حمفوظة ،جوز هند جمفف،
مربيات ،فواكه جممدة ،ق�شدة منتجات �ألبان ،جبنة ،متور ،فواكه مطبوخة ،هالم جلي,
الفواكه ،لب فواكه ،جلي هالم ,للطعام ،حلوم ال�صيد ميتة ،مربى زجنبيل ،مواد دهنية
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ل�صنع دهون �صاحلة للأكل ،خماليط حتتوي على دهن ل�شرائح اخلبز� ،سمك ف�سيخ ،حلم
فخد اخلنزير املقدد جنبون ،كفري م�شروب من احلليب ،كومي�س م�شروب من احلليب،
عد�س حمفوظ ،بي�ض ،زيت عظام معد للأكل� ،سلطات فواكه ،ق�شور فواكه� ،أمالح جينية
لأغرا�ض الطهي ،دهن جوز الهند ،زيت جوز الهند للطعام ،بقول حمفوظة ،حلم الكبد،
رقائق فواكه ،فواكه حمفوظة فـي الكحول ،بي�ض �صالح للأكل ،حم�ص معجونة احلم�ص،
�أطعمة خفيفة �أ�سا�سها الفواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الوحدة ،املنطقة ال�صناعية رقم� ،1 :ص.ب ،4115 :ال�شارقة،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/١٥ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154078 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات العيادات الطبية ،امل�ساج التدليك ،خدمات طب
الأ�سنان ،خدمات دور التمري�ض ،خدمات العناية باجلمال ،خدمات العالج ،خدمات مراكز
ال�صحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأمل الوطنية خلدمات التجهيزات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154255 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعواد قطن لأغرا�ض التجميل� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية،
م�ستح�ضرات تنظيف� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،عطور زيوت
طيارة ،م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل ،م�ستح�ضرات الكوالجني
لغايات جتميلية ،ملمع �أظافر،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مكياج ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض
التجميل� ،شامبو ،عطور ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،مراهم لأغرا�ض التجميل،
مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية� ،أظافر ال�صقة م�صنعة ،مناديل مبللة
مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،مزيالت طالء الأظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع ازورا للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منطقة ال�شعيبة ال�صناعية الغربية ،قطعة ( ,)5ق�سيمة ( 1اي ) ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/١١ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154398 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل،
كرميات جتميلية ،مزيالت �شعر ،م�ستح�ضرات تنظيف ،حليب منظف لغايات التواليت،
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة ،قطع من �صابون
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الزينة ،م�ضادات للعرق مواد للتواليت� ،صابون م�ضاد للعرق ،عطور زيوت طيارة،
م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات،
قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل ،غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،بال�سم لغري
الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،م�ستح�ضرات الكوالجني
لغايات جتميلية ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات
جتعيد ال�شعر ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مكياج ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل،
م�ساحيق مكياج ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية،
�شامبو جاف ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر� ،صابون� ،صابون حالقة ،كرميات
تبيي�ض الب�شرة ،كولونيا ،فازلني لأغرا�ض التجميل ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت للعطور
والروائح ،زيوت لأغرا�ض الزينة ،مواد تواليت� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،مراهم
لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات حالقة ،م�ستح�ضرات للإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل،
مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س،
مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا بروكرت �آند جامبل كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ون بروكرت �آند جامبل بالزا� ،سين�سيناتي� ،أوهايو  ،45202الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154403 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجينة لوز ،يان�سون ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام� ،شعري مق�شر،
�شعري مطحون ،حلوى لوز ،خل البرية ،بن ا�صطناعي ،رقائق
منتجات حبوب ,الت�شاوت�شاو توابل� ،شمع نحل لال�ستهالك الب�شري،
اقرا�ص �أرز ،مقبالت هندية توابل� ،أطعمة خفيفة قائمة على
احلبوب� ،صودا خبازة ،باجلنب ال�سندوي�شات  ،كاكاو ،قهوة ،بن غري حمم�ص ،كري بهار،
توابل ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،خبز زجنبيل ،دقيق للطعام ،دقيق ذرة ،زجنبيل تابل،
عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل ،جلوكوز لأغرا�ض الطهي ،برغل للطعام الب�شري،
معكرون معجنات ،معكرونة ،ذرة مطحونة ،ذرة حمم�صة ،قطر ال�سكر ،ع�سل نحل ،منكهات
بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية ،رقائق �شوفان،
ك�سك�س �سميد� ،شعري منبت ملت ,لال�ستهالك الب�شري ،مايونيز ،ك�سرتد� ،شاي مثلج ،توابل
�سلطة ،حالوة طحينية ،دقيق لب الذرة ،كولي�س (فواكه) �صل�صات ،خبز بان ،قرفة تابل،
كارميل �سكاكر ،كب�ش قرنفل تابل ،فلفل حلو ،دقيق البقول ،دقيق ال�شعري ،م�سحوق كعك،
عجينة كعك ،بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل ،ق�شدة التارتار لأغرا�ض الطهي،
يان�سون جنمي ،توابل بودرة ،ملح حلفظ املواد الغذائية ،حلويات بالنعناع� ،شاي ،ملح ،كركم،
بهارات ،دقيق اخلردل ،دقيق �صويا ،طحني قمح ،ن�شا للطعام ،دب�س للطعام ،خردل ،جوز
الطيب� ،سندوي�شات ،فلفل توابل  ،فلفل ،مهلبية ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز� ،أرز ،زعفران
توابل� ،ساغو� ،صل�صات توابل� ،سميد ،تابيوكا ،منكهات الفانيال لغايات مطبخية ،فانيلني
بديل للفانيال ،دقيق �شوفان ،توابل م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار� ،صل�صات طماطم،
�صل�صة �صويا ،تورتات حم�شوة باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت� ،أطعمة خفيفة م�ؤ�س�سة على
الأرز ،م�سحوق خبازة(منتجات طحن الدقيق) ،حلويات �سكرية(مهلبية باحلليب للطعام)،
كرميا حمروقة(كرمية من �صل�صة املايونيز باخلردل (طرطور) لأغرا�ض الطبخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عرار التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل امللك عبداللـه القاز ،الديرة ،الرا�س� ،ص.ب ،13476 :دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154438 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد �أ�سمنتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو امل�ؤيد ال�شيزاوي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154638 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،خدمات وكاالت العقارات ،وكالء الإ�سكان ،تثمني العقارات� ،إدارة العقارات،
�إدارة العمارات ،ت�أجري ال�شقق ،ت�أجري املزارع ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،ت�أجري
املكاتب عقارات,ت�أجري املكاتب للعمل امل�شرتك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دار الأركان للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق خري�ص� ،ص.ب ،105633 :الريا�ض  ،11656اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154639 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،توزيع العينات ،دعاية
و�إعالن ،الإعالن بالراديو ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات،
ترويج املبيعات للآخرين ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع
على و�سائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة
الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،خدمات الفوترة ،التخطيط لغايات
الدعاية والإعالن ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،حت�سني احلركة فـي مواقع
الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،ت�صميم مواد دعائية،
برامج �إدارة والء امل�ستهلكني� ،إنتاج برامج الت�سوق عن بعد ،الت�سويق اال�ستهدافـي ،الإعالن
فـي الهواء الطلق ،خدمات امل�ساعدة الإدارية فـي اال�ستجابة لنداءات العطاءات� ،أبحاث
الأعمال(خدمات �إعالنية خللق هوية جتارية للآخرين) و(الرتويج لل�سلع من خالل
امل�ؤثرين) و(تنظيم املعار�ض التجارية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اميا عطري للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :أن�س بن مالك ,حي ال�صحافة7941,ر.ب ،13321 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢٧ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154761 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطعمة خ�ضار خممرة كم�شي ،حليب خمفوق� ،شراب البي�ض غري الكحويل ،زيت بذر الكتان
معد للأكل ،رقائق البطاطا قليلة الد�سم ،لي�ستني لأغرا�ض الطهي ،خمائر (احلليب)
لأغرا�ض الطهي ،حلقات الب�صل ،ع�صري ليمون لال�ستعمال املطبخي ،حليب ال�شوفان،
ح�شرات غري حية �صاحلة للأكل ،معجون �أ�سا�سه مك�سرات ،بدائل احلليب ،زبدة الفول
ال�سوداين ،رقائق بطاطا مقلية ،زيت لب النخيل للطعام ،زيتون حمفوظ ،زيت زيتون
للطعام ،دهن خنزير ،فطور حمفوظة ،حلم الكبد ،حلوم حمفوظة ،حلوم معلبة� ،سمن
نباتي ،مربى فواكه ،حم�ص معجونة احلم�ص ،بلح البحر غري احلي ،مك�سرات حم�ضرة،
عجينة حلم الكبد ،ب�صل حمفوظ ،خال�صات طحالب للطعام ،خملل امللفوف ،زيت لفت
للطعام ،زبيب� ،أنفحة خمرية اللنب من غ�شاء معدة العجل ،زيت �سم�سم� ،أ�سماك ق�شرية
غري حية� ،سجق ،حلوم مملحة� ،سردين� ،سلمون ،جمربي غري حي ،بي�ض احللزون
لال�ستهالك� ،سمك مملح ،خيار البحر غري احلي� ،شرنقات دودة القز لال�ستهالك
الب�شري ،عجينة �سجق ،بذور حم�ضرة� ،سميتانا ق�شدة حمم�ضة ،ريازنكا حليب خمتمر
مطهو ،لنب الأرز ،حليب الأرز لال�ستعمال املطبخي� ،أكيا�س جلدية �أنبوبية ل�صنع ال�سجق،
زالل بي�ض� ،شوربات ،خ�ضروات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة،
فول �صويا حمفوظ للطعام� ،صفار بي�ض ،لنب رائب ،م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات،
ع�صري خ�ضراوات للطبخ ،لنب خمي�ض ،جراد البحر ال�شائك غري حي ،م�ستح�ضرات
لإعداد ال�شوربة ،معجون بندورة� ،سلطات خ�ضراوات ،دهن ما�شية للطعام� ،سمك تونا،
ع�صري بندورة للطبخ ،زيت دوار ال�شم�س للطعام ،كرو�ش معدة ،كم�أة حمفوظة ،توفو فول
�صويا خممر ،ق�شدة خمفوقة ،خ�ضراوات معلبة ،طحينة عجينة بذور ال�سم�سم� ،سبهوان
حمفوظ ،لنب �صويا ،بذور عباد ال�شم�س املح�ضرة ،مو�س من اخل�ضراوات ،مركز طماطم،
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عجينة كو�سى ،ياكيتوري ،كرمي �أ�سا�سه خ�ضروات ،ذرة حلوة غري معاجلة ،زيت فول
ال�صويا للطعام ،زيت نخيل للطعام ،بي�ض م�سحوق ،بكتني لأغرا�ض الطهي ،خملالت،
بازالء حمفوظة ،حلوم دواجن غري حية ،فول �سوداين حم�ضر ،غبار طلع معد كمادة
غذائية ،قريد�س غري حي ،حلم خنزير ،فطائر بطاطا مقلية ،رقائق بطاطا ،برو�ستكفا�شا
حليب حمم�ض ،لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي ،حليب جمفف ،فطائر �أ�سا�سها
بطاطا ،حليب الفول ال�سوداين ،م�شروبات �أ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين ،جيالتني هالم,
للطعام ،فواكه جممدة ،خيار خملل ،هالم جلي ,الفواكه ،لب فواكه ،حلوم ال�صيد ميتة،
مربى زجنبيل� ،سمك ف�سيخ ،حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون� ،سلطات فواكه ،ق�شور فواكه،
رقائق فواكه ،فواكه حمفوظة فـي الكحول ،فواكه معلبة� ،أطعمة خفيفة �أ�سا�سها الفواكه،
ثوم (حمفوظ ) ،بندق معالج ،غواكامويل هري�س �أفوكادو ،نقانق للهوت دوغ ،مربيات،
زيوت للطعام ،حليب ،حلوم ،جلي هالم ,للطعام ،هالم حلوم� ،سرطانات بحرية غري حية،
زيت ذرة للطعام ،حمار غري حي ،غراء ال�سمك للطعام ،خال�صات حلوم ،كفري م�شروب من
احلليب ،كومي�س م�شروب من احلليب ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها،
منتجات احلليب ،عد�س حمفوظ ،حلوم مطبوخة((�أ�ضالع البقر امل�شوية (وجبة اللحم
امل�شوي)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمم�صة احللباوي �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حارة حريك ،ال�شارع العام ،عقار رقم  ،282ق�سم طابق �أول و�أر�ضي ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154762 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ،كاكاو ،قهوة ،قرفة تابل ،كاري بهار ،مرزبانية ،كب�ش قرنفل تابل ،توابل،
حلويات ،رقائق ذرة ،خبز زجنبيل ،دقيق للطعام ،دقيق ذرة� ،أقرا�ص �سكرية حلويات،
منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ،زجنبيل تابل ،م�شروبات كاكاو باحلليب،
م�شروبات قهوة باحلليب ،ذرة مطحونة ،ذرة حمم�صة ،دب�س للطعام ،ع�سل نحل� ،شعري
مق�شر ،جوز الطيب ،با�ستا ،يان�سون جنمي ،توابل بودرة ،خبز بدون خمرية ،كعك الوفل،
بن غري حمم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،فطائر حمالة بانكيك،
كركم ،بهارات ،طحني قمح ،ن� أش� للطعام ،خل ،نودلز معكرونة رقيقة ،فلفل توابل ،فلفل،
برالني حلوى اللوز �أو اجلوز� ،أرز ،زعفران توابل� ،صل�صات توابل� ،سميد ،منكهات الفانيال
لغايات مطبخية ،فانيلني بديل للفانيال� ،شعريية نودلز ،حلويات فول �سوداين ،هالم
ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية� ،أقرا�ص �أرز ،م�شروبات �أ�سا�سها
ال�شاي� ،أطعمة خفيفة م�ؤ�س�سة على الأرز� ،شعري مطحون ،قطع حلوى حلويات� ،سو�س
حلويات ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية� ،شوفان مطحون� ،شوفان مق�شر،
طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات
�أ�سا�سها الكاكاو ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد ،هالميات جلي ,فواكه حلويات ،مو�سلي
حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة� ،أع�شاب حمفوظة ،بذر الكتان
لال�ستعمال املطبخي توابل ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،عجينة لوز ،يان�سون ،م�ستح�ضرات
منكهة للطعام ،ب�سكويت ،خبز بان ،كعك ،كارميل �سكاكر ،م�ستح�ضرات احلبوب ،علكة
لي�ست لغايات طبية ،هندباء برية بدائل للقهوة� ،شوكوالتة ،فلفل حلو ،دقيق البقول ،دقيق
ال�شعري ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل ،م�شروبات
�شوكوالتة باحلليب ،خبز ،خبز افرجي ،حلوى لوز ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن
ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب� ،شمع نحل لال�ستهالك الب�شري ،لب
خبز� ،أطعمة خفيفة قائمة على احلبوب� ،صودا خبازة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون
�شوكوالتة يحتوي على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمم�صة احللباوي �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حارة حريك ،ال�شارع العام ،عقار رقم  ،282ق�سم طابق �أول و�أر�ضي ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154764 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفيفة ،نحت على الأغذية ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كراب بوت للم�أكوالت البحرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقه رقم � ،43شارع رو�ضة اخليل� ،شارع رقم  ،330نعيجة  ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154765 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمار غري حي ،جراد البحر ال�شائك غري حي� ،أ�سماك ق�شرية غري حية ،بلح البحر غري
احلي� ،سلمون� ،سمك تونا ،منتجات غذائية من ال�سمك ،حلزون �صدفـي غري حي ،قريد�س
غري حي� ،سمك حمفوظ ،جمربي غري حي ،دقيق �سمك لال�ستهالك الب�شري� ،سمك
مملح ،مو�س (�سمك)� ،سمك الأن�شوفة غري احلي ،ق�شريات غري حية ،جراد البحر غري
حي� ،شرائح �سمك طرية فيليه� ،سمك غري حي� ،سرطانات بحرية غري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي�سكانوفا �إ�سبانيا� ،أ�س.ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روا جوزيه فرنانديز لوبيز ،ا�س/ان � 36320شابيال ،ريدونديال,
بونتيفيدرا� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154766 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات �سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي يوكوهاما ر�إبر كو .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان -5 ،11-36 :ت�شوم� ،شيمبا�شي ،ميناتو -كو طوكيو ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154767 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات �سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي يوكوهاما ر�إبر كو .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان -5 ،11-36 :ت�شوم� ،شيمبا�شي ،ميناتو -كو طوكيو ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154768 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قارئات معدات معاجلة بيانات ،ما�سحات معدات معاجلة بيانات ،ترانز�ستورات �إلكرتونية،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل،
عتاد احلا�سوب ،كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية،
�أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية ،معدات �إر�سال لالت�صال عن بعد� ،أجهزة معاجلة البيانات،
�أجهزة ذاكرات حا�سوب� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة ،مر�سالت لالت�صال عن
بعد ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب
م�سجلة� ،شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،وحدات معاجلة
مركزية معاجلات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أالين تيكنولوجي انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2820 :أور�شارد باركواي �سان خو�سيه ،كاليفورنيا  ،95134الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154769 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة الأ�شعة ال�سينية لأغرا�ض طبية ،مقاعد ت�ستخدم لطب الأ�سنان� ،أجهزة ومعدات
جراحية ،مثاقب للأ�سنان� ،أجهزة طب الأ�سنان� ،أطقم �أ�سنان ا�صطناعية� ،صور �أ�شعة �أك�س
لغايات طبية� ،أجهزة كهربائية لطب الأ�سنان� ،أجهزة ت�شخي�ص لغايات طبية ،كامريات
تنظري داخلي لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أالين تيكنولوجي انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2820 :أور�شارد باركواي �سان خو�سيه ،كاليفورنيا  ،95134الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154770 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معلومات عن معاجلة املواد ،خدمات فنيي الأ�سنان ،جتميع املواد ح�سب الطلب للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أالين تيكنولوجي انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2820 :أور�شارد باركواي �سان خو�سيه ،كاليفورنيا  ،95134الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154772 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،ت�أجري برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب،
خدمات خمترب علمي ،جتارب �سريرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أالين تيكنولوجي انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2820 :أور�شارد باركواي �سان خو�سيه ،كاليفورنيا  ،95134الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٩ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154787 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هواتف ذكية ،هواتف خلوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فيفو لالت�صاالت املتنقلة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الرقم ،1:طريق فيفو ،بلدة ت�شانغ�آن ،مدينة دونغقوان ،مقاطعة
قوانغدونغن ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154788 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هواتف ذكية ،هواتف خلوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فيفو لالت�صاالت املتنقلة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الرقم ،1:طريق فيفو ،بلدة ت�شانغ�آن ،مدينة دونغقوان ،مقاطعة
قوانغدونغن ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155006 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هالم حلوم ،خال�صات حلوم� ،سجق ،حلوم مملحة ،حلوم دواجن غري حية� ،سمك حمفوظ،
حلوم حمفوظة ،حلوم معلبة ،حلم جمفد ،حلوم ،نقانق للهوت دوغ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع الأعرج ملنتجات اللحوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان ،ماركا ال�شمالية� ،شارع بيعة العقبة ،بناية رقم ،22 :اململكة
الأردنية الها�شمية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155007 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،حما�سبة� ،إدارة �أعمال
وا�ست�شارات تنظيمية ،عر�ض ال�سلع ،العالقات العامة،
تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،الإعالن والدعاية
املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة،
معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،خدمات الفوترة ،ت�سويق ،توفري
معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع
واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أحذية ال�سرحان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع فهد ال�سامل ،عمارة الكويت ،الدور ( ،)29مقابل جممع املثنى،
تلفون  ،22217530فاك�س  ،22217531الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155145 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيكتون ،ديكاين�سون �أند كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :بيكتون درايف ،فرانكالين ليك�س ،نيوجري�سي  ،07417الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155147 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�ضافات كيميائية للزيت ،م�سنبتات �أخرى من الأن�سجة احليوية لأغرا�ض �أخرى غري
الأغرا�ض الطبية �أو البيطرية ،حت�ضريات الإنزمي لل�صناعات الغذائية ،حم�ض الإنرتانيليك،
نيرتوجني ،ا�سرتات� ،أثريات ،م�ستح�ضرات بكتريية للتخليل ،ا�سيتون خلون� ،أحما�ض،
م�ستح�ضرات ال�صقة لل�ضمادات اجلراحية ،قلويات ،كحول� ،أمونيا ،كحول االميل ،ارغن،
ا�ستاتني� ،أ�سمدة نيرتوجينية ،حم�ض النرتيك ،مبيدات بكترييا للتخمر م�ستح�ضرات
كيميائية ت�ستخدم فـي �صنع النبيذ ،قواعد م�ستح�ضرات كيميائية ،بات لدباغة اجللود ،مواد
كيميائية حلفظ املواد الغذائية ،حم�ض الكربونيك ،كربيد الكال�سيوم ،كربون للمر�شحات
للفالتر ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات علمية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية،
كوا�شف كيميائية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات لتجهيز اجللود،
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ق�شدة من التارتار لغايات �صيدالنية ،جليد جاف ثاين �أك�سيد الكربون ،هيدرات ماءات,
الكربونيك� ،أمالح الكال�سيوم ،كلوريدات ،بيكربونات ال�صودا لغايات كيميائية ،م�ستح�ضرات
حيوية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية ،كريو�سوت لغايات كيميائية ،جل رحالن
كهربائي ،حم�ض يودي ،خمائر حليب لأغرا�ض كيميائية ،النثنوم ،ليثيم� ،أمالح الذهب،
خمائر (احلليب ) للأغرا�ض ال�صناعية ،كيماويات لف�صل الزيوت ،زيوت لدباغة اجللود،
م�شتتات البرتول ،م�شتتات الزيت ،كيماويات قا�صرة للزيوت ،كيماويات منقية للزيوت،
�أك�سجني لأغرا�ض �صناعية ،بوتا�سيوم ،ه�ضامة ع�ضوية �سماد ،مواد حافظة لال�ستخدام
فـي ال�صناعة ال�صيدالنية ،بروتني مادة �أولية ،ملح خام� ،سيليكات� ،سيليكون� ،صوديوم،
حام�ض دباغي� ،أكا�سيد عنا�صر الأتربة النادرة ،ماء بحر لغايات �صناعية ،كربيد ال�سيليكون
مادة خام ،بروتينات لال�ستخدام فـي ال�صناعة ،بروتينات لال�ستخدام فـي �صنع املكمالت
الغذائية ،بروتينات لال�ستخدام فـي ال�صناعة الغذائية ،حم�ض الطرطريك ،م�ستخل�صات
ال�شاي لال�ستخدام فـي �صنع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،م�ستخل�صات ال�شاي لال�ستخدام
فـي �صنع م�ستح�ضرات التجميل ،فيتامينات لال�ستخدام فـي �صنع املكمالت الغذائية،
فيتامينات لال�ستخدام فـي �صنع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،فيتامينات لال�ستخدام فـي
�صنع م�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بادرا انرتنا�شيونال حلجز امل�صحات العالجية �سيد حممد
�سيد عبداللـه الرفاعي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويـ ــت ،القبلـ ــة ،قطع ــة  ،14ق�سيمـ ــة � ،16شــارع فهــد ال�سال ــم ،بـ ــرج
بانا�سونك ،دور  ,29الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155148 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل ،لوا�صق لغايات التجميل ،غ�سول
لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ،م�ستح�ضرات الكوالجني
لغايات جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل،
غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد
ال�شعر ،رمو�ش م�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ،زيوت عطرية من الكباد ،ماء
الكولونيا� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل� ،أقالم
جتميلية ،كرميات جتميلية ،منظفات �أ�سنان� ،شمع �إزالة ال�شعر ،زيوت عطرية ،مواد دهنية
لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل احلواجب� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميل
للعناية بالب�شرة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة� ،أقالم احلواجب� ،أ�صباغ جتميلية،
م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف ،ر�سوم زينة لل�شفاه لأغرا�ض التجميل ،رذاذ �سرباي,
لل�شعر� ،شامبو جاف ،زيوت عطرية من الكباد ،بال�سم لل�شعر ،طالء ال�شفاه ،م�ستح�ضرات
مكياج ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مكياج ،بريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�ض التجميل ،زيت
اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،م�ساحيق مكياج ،م�سكرة،
مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية ،ملمعات �شفاه ،حناء �صبيغ جتميلي ،علب
�أحمر ال�شفاه ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،خال�صات �أع�شاب لغايات التجميل� ،صابون،
�صابون حالقة ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،كربيد ال�سليكون مادة �سحج �سنفرة ،زيت الورد،
�شامبو ،لوا�صق لتثبيت ال�شعر امل�ستعار ،زيت اللوز� ،صابون اللوز� ،أقنعة جتميلية ،زيت
الربغموت� ،شمع اال�سكافـي ،ملونات لغايات الزينة ،حليب منظف لغايات التواليت ،قطع
من �صابون الزينة� ،صابون م�ضاد للعرق ،مواد جلخ �سنفرة ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل،
عطور زيوت طيارة� ،أ�صباغ اللحى ،قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بادرا انرتنا�شيونال حلجز امل�صحات العالجية �سيد حممد
�سيد عبداللـه الرفاعي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويـ ــت ،القبلـ ــة ،قطع ــة  ،14ق�سيمـ ــة � ،16شــارع فهــد ال�سال ــم ،بـ ــرج
بانا�سونك ،دور  ,29الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155149 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية لغايات طبية� ،شاي دوائي ،زيوت دوائية� ،أع�شاب دوائية ،غ�سوالت لو�شن,
لغايات �صيدالنية ،لوبولني لغايات �صيدالنية ،مواد مغذية للكائنات احلية الدقيقة ،خردل
لغايات �صيدالنية� ،سدادات قطنية للحي�ض ،زيت تربنتني لغايات �صيدالنية� ،أغذية حمية
معدة لغايات طبية� ،شراب دوائي ،مواد غذائية زاللية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات زاللية
لغايات طبية ،الدهايدات لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية� ،أربطة
�ضاغطة ،فحم لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات للج�س�ؤة� ،صمغ م�صطكاوي للأ�سنان،
بالزما الدم ،خالت ا�سيتات ,لغايات �صيدالنية� ،أحما�ض لغايات �صيدالنية� ،أربطة ال�صقة
لغايات طبية ،م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،يوديدات قلوية لغايات �صيدالنية،
�أحما�ض �أمينية لغايات طبية ،كحول لال�ستخدام ال�صيديل ،م�ستح�ضرات لعالج حب
ال�شباب� ،صابون م�ضاد للجراثيم ،غ�سول م�ضاد للجراثيم ،كحول لغايات �صيدالنية ،زيت
ال�شبث لغايات طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية كل�سية ،منظفات لغايات طبية ،عقاقري
لغايات طبية ،مغني�سيا لغايات �صيدالنية ،ماء امللي�سا لغايات �صيدالنية ،نظائر لغايات
طبية ،م�ستح�ضرات �إنزميية لغايات طبية ،مطهرات كيميائية لتنظيف اجلروح� ،إ�ضافات
معدنية �إلى الغذاء� ،إ�ضافات غذائية ،م�ستح�ضرات كائنات حية دقيقة لال�ستخدام الطبي
والبيطري ،لو�شن طبي ملا بعد احلالقة� ،شامبو طبي ،لو�شن طبي لل�شعر� ،شامبو جاف
طبي� ،صابون مطهر� ،صابون طبي ،مغاط�س �أك�سجني ،ماء بحر لال�ستحمام الدوائي،
�شراب لغايات طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات فيتامينية ،مطاعيم� ،أمالح
لغايات طبية� ،ضمادات جراحية ،خال�صات تبغ مبيدات ح�شرية ،مراهم عطرية لغايات
طبية� ،أم�صال ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج
ق�شرة الر�أ�س ،مقويات �أدوية� ،أربطة كتف لغايات جراحية ،طرطري لغايات �صيدالنية،
م�ستح�ضرات من عنا�صر نادرة لال�ستخدام الب�شري واحليواين ،غ�سوالت مهبلية
لال�ستخدام الطبي ،رقع جراحية �أن�سجة حية� ،أك�سجني لغايات طبية ،حبوب التنحيف،
حبوب الت�سمري ،مكمالت غذائية من براعم القمح ،خمرية على �شكل حبوب لي�ست
لال�ستخدام الطبي ،دجن لأغرا�ض ال�صيدالنية ،مكمالت غذائية من دجن ،مكمالت غذائية
من الربوتني� ،أ�صماغ جراحية ،pharmaceuticals ،حماقن معب�أة لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بادرا انرتنا�شيونال حلجز امل�صحات العالجية �سيد حممد
�سيد عبداللـه الرفاعي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويـ ــت ،القبلـ ــة ،قطع ــة  ،14ق�سيمـ ــة � ،16شــارع فهــد ال�سال ــم ،بـ ــرج
بانا�سونك ،دور  ,29الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155150 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقنعة للطاقم الطبي� ،أجهزة اللوازم الطبية� ،أجهزة لعالج حب ال�شباب� ،أم�شاط القمل،
جهاز مراقبة الدهون فـي اجل�سم� ،أحزمة بطن ،م�شدات بطن� ،إبر لغايات طبية� ،ضمادات
للمفا�صل ت�شريحية� ،ضمادات مطاطية� ،إبرحقن اجل�سم بال�سوائل ،قفازات لغايات طبية،
�سيور لغايات طبية ،مقاعد ت�ستخدم لطب الأ�سنان ،خمدات م�سخنة كهربائية لغايات
طبية� ،أ�سنان ا�صطناعية ،علب �أدوات اجلراحني والأطباء ،خمدات لغايات طبية� ،أجهزة
طب الأ�سنان� ،أجهزة فح�ص الدم ،كرا�سي ذات ذراعني لغايات طبية �أو طب �أ�سنان ،مالقط
جراحية� ،أدوات عالجية كهربائية� ،أكيا�س ثلج لغايات طبية� ،إبر حقن ،كمادات بطن،
حماقن لغايات طبية ،م�صابيح كهربائية لغايات طبية� ،أقنعة تخدير� ،أجهزة و�أدوات
طبية(و�أدوات متري�ض) ،حقائب معدة للأدوات الطبية� ،أثاث م�صنوع خ�صي�صا لغايات
طبية ،جلد ا�صطناعي لأغرا�ض جراحية� ،أجهزة للتنف�س اال�صطناعي� ،أثداء ا�صطناعية،
خمدات هوائية لغايات طبية ،و�سائد هوائية لغايات طبية ،بطانيات كهربائية لغايات
طبية� ،شعر بديل� ،إبر الوخز الطبي ،مالب�س خا�صة بغرف العمليات� ،أدوات كهربائية
للوخز الإبري ،م�شارط� ،أدوات لغ�سل جتاويف اجل�سم� ،إ�سفنج جراحي� ،أجهزة ومعدات
جراحية ،حماقن� ،أجهزة قيا�س �ضغط الدم ال�شرياين ،حقن لغايات طبية ،مالءات
جراحية معقمة ،موازين حرارة لغايات طبية ،رقع جراحية مواد ا�صطناعية ،واقيات
�أ�سنان لغايات عالج الأ�سنان ،مالءات �سحب لأ�سرة املر�ضى ،جفنات ق�صعات ,لغايات طبية،
مثاقب للأ�سنان ،دبابي�س لتثبيت الأ�سنان اال�صطناعية ،م�شارط لف�صد الدم ،مرايا لأطباء
الأ�سنان� ،أنابيب ت�صريف لغايات طبية ،جم�سات لغايات طبية� ،أجهزة لال�ستن�شاق� ،أدوات
النفخ والر�ش ،فكوك ا�صطناعية� ،أطراف ا�صطناعية ،مرايا للجراحني ،منا�ضد للعمليات،
�أجهزة كهربائية لطب الأ�سنان� ،ضمادات جب�سية لغايات جتبريية جبائر العظام ،مدياالت
�أجهزة ديلزة� ،أدوات تقومي الأ�سنان ،حاويات م�صنوعة خ�صي�صا للنفايات الطبية ،مقايي�س
نب�ض� ،أجهزة مراقبة النب�ض� ،أربطة مطاطية لتقومي الأ�سنان� ،أجهزة حتليل للك�شف
عن البكترييا لغايات طبية� ،أجهزة لفح�ص احلم�ض النووي واحلم�ض الريبي النووي
لال�ستخدام الطبي� ،أ�ساور لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بادرا انرتنا�شيونال حلجز امل�صحات العالجية �سيد حممد
�سيد عبداللـه الرفاعي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويـ ــت ،القبلـ ــة ،قطع ــة  ،14ق�سيمـ ــة � ،16شــارع فهــد ال�سال ــم ،بـ ــرج
بانا�سونك ،دور  ,29الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155151 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إبر� ،أربطة �شعر� ،شعر مزيف� ،شعر جمدول� ،شوارب م�ستعارة ،قبعات �صباغة ال�شعر،
�أ�شرطة لرتوي�سات ال�ستائر ،و�صالت �شعر� ،شعر �أو وبر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بادرا انرتنا�شيونال حلجز امل�صحات العالجية �سيد حممد
�سيد عبداللـه الرفاعي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويـ ــت ،القبلـ ــة ،قطع ــة  ،14ق�سيمـ ــة � ،16شــارع فهــد ال�سال ــم ،بـ ــرج
بانا�سونك ،دور  ,29الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155152 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن،
خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ل�صق الإعالنات ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،تدقيق
احل�سابات ،توزيع العينات ،درا�سات ال�سوق ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية،
املعلومات والأخبار عن الأعمال ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي� ،إدارة �أعمال الفنادق،
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية،
البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخرين ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار ،معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،املعاجلة الإدارية لطلبات
ال�شراء ،جتميع الإح�صائيات ،البحث عن كفالة� ،إنتاج الأفالم الإعالنية ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف ،ت�أجري منا�صب للبيع� ،إدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين ،ا�ستعانة
بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ،التفاو�ض على
عقود الأعمال با�سم الغري.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بادرا انرتنا�شيونال حلجز امل�صحات العالجية �سيد حممد
�سيد عبداللـه الرفاعي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويـ ــت ،القبلـ ــة ،قطع ــة  ،14ق�سيمـ ــة � ،16شــارع فهــد ال�سال ــم ،بـ ــرج
بانا�سونك ،دور  ,29الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155153 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتبية البدنية ،خدمات الرتبية والتعليم ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،االمتحانات
التعليمية ،خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية ،مدار�س احل�ضانة،
ت�أجري معدات الغط�س ،التعليم فـي املدار�س الداخلية ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب،
تنظيم م�سابقات اجلمال ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية� ،إر�شاد التدريب،
الإر�شاد ،خدمات التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بادرا انرتنا�شيونال حلجز امل�صحات العالجية �سيد حممد
�سيد عبداللـه الرفاعي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويـ ــت ،القبلـ ــة ،قطع ــة  ،14ق�سيمـ ــة � ،16شــارع فهــد ال�سال ــم ،بـ ــرج
بانا�سونك ،دور  ,29الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155154 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات العيادات الطبية ،خدمات ت�سريح ال�شعر ،م�ست�شفيات،
الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات طب الأ�سنان،
خدمات دور التمري�ض ،التمري�ض الطبي ،الن�صائح ال�صيدالنية ،اجلراحة التقوميية،
زراعة ال�شعر ،الو�شم ،خدمات الت�شمي�س ،خدمات املنتجعات ال�صحية� ،إعداد ال�صيدالين
للو�صفات ،خدمات مراكز ال�صحة ،خدمات الطب التكميلي ،ا�ست�شارة �صحية� ،إزالة ال�شعر
بال�شمع ،خدمات تقومي الأ�سنان ،ثقب اجل�سد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بادرا انرتنا�شيونال حلجز امل�صحات العالجية �سيد حممد
�سيد عبداللـه الرفاعي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويـ ــت ،القبلـ ــة ،قطع ــة  ،14ق�سيمـ ــة � ،16شــارع فهــد ال�سال ــم ،بـ ــرج
بانا�سونك ،دور  ,29الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155163 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جرثومية لال�ستخدامات الطبية والبيطرية ،م�ستح�ضرات بيطرية،
�أدوي ــة لغاي ــات بيطريـ ــة ،م�ستح�ض ــرات كيميائي ــة لغاي ــات بيطري ــة ،مبيــدات الآفات،
.disinfectants

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جزيرة الياقوت لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب - 11190 - 925328 :عمان  ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155246 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التل الأزرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٢٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155438 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم ،قبعات �أغطية للر�أ�س ،قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية،
جوارب ق�صرية ،مالب�س ،قبعات ،فرو مالب�س ،بذالت ،مالب�س جاهزة ،ربطات عنق،
بنطلونات ،قفافيز مالب�س� ،أو�شحة ،تريكو �ألب�سة ،معاطف ،بيجامات ،ف�ساتني� ،صنادل،
م�شدات لل�صدر ،بزات نظامية ،جاكيتات مالب�س� ،أحذية ،مالب�س للريا�ضة البدنية،
مالب�س من جلد مقلد ،مالب�س جلدية ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت ،الكابات ،بنطال
�ضيق ال�سراويل ،برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،صدارات
مالب�س داخلية ،مراييل مالب�س� ،أخفاف ،مالب�س لل�شاطئ� ،أثواب �سباحة ،مباذل ا�ستحمام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع �أزورا للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،منطقة ال�شعيبة الغربية ،قطعة( ،)5ق�سيمة ( , )E 1الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٣٠ :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155440 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مقهى ومطعم بارتون ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،ال�شرق ،قطعة ( ،)4مبنى (� ،)8شارع �أحمد اجلابر ،حمل
( ،)32الدور الأر�ضي ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب ١١٢ :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155536 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليايل الرثمد املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
								
تاريخ تقدمي الطلب2022/٦/١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155546 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني(بيع الذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سه �أبو �أنور الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صور ،ال�سوق التجاري� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155547 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني(بيع الذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سه �أبو �أنور الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صور  ،ال�سوق التجاري� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155599 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب الأ�سنان(عيادات طب الأ�سنان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ؤية الثاقبة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٦/٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155854 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء(البناء والت�شييد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�أثري للتجارة واخلدمات الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٦/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155871 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرحيل املميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٦/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156055 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطورة احلوت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٦/٢١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156144 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،تزيني الكيك (الكاتو) ،التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�صاد الدار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٨/١٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156305 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجم الأ�سود للأعمال الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١١ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156347 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أغياث الربكة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٨/١٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156459 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزمان لل�ضيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٨/١٥ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134481 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�شهد امللكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3429 :ر.ب� ,900 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/١/16 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم129670 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة لل�سكر وال�شاي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرفوف للتجهيزات الفندقية والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٤٤ :ر.ب ١٣٠ :احليل ال�شمالية ،حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/6/٢٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146618 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليايل �إزكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/٦/19 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة100458 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/3/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1169 :فـي 2016/11/6م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :مركز دكتور نيو تر�شن
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :مركز الوزن املثايل للتغذية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 21 :ر.ب311 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /8/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/9/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة144002 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/7/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1386 :فـي 2021/4/4م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة ميدا�س الفنية للتجارة �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :املدى البعيد للت�سويق واخلدمات �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2493 :ر.ب111 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/8/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/9/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة146547 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/12/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1400 :فـي 2021/7/25م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بار�سيلو كوربوري�شن امربي�ساريال.ا�س�.أيه
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بار�سيلو هوتيل جروب جولف دي �إم �سي �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الوحـ ــدة رقـ ــم  ،2501ب ــرج �سابـ ــا ،الثنيـ ــة ،دبـ ــي ،الإمـ ــارات
العربية املتحدة  Eاخلام�سة� ،أبراج بحريات جمريا ،املجموعة
 DMCC 87276برقم الت�سجيل
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/5/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/9/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28778 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/3/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 778 :فـي 2004/1/11م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بار�سيلو كوربوري�شن امربي�ساريال.ا�س�.أيه
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :بار�سيلو هوتيل جروب جولف دي �إم �سي �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الوحـ ــدة رقـ ــم  ،2501ب ــرج �سابـ ــا ،الثنيـ ــة ،دبـ ــي ،الإمـ ــارات
العربية املتحدة  Eاخلام�سة� ،أبراج بحريات جمريا ،املجموعة
 DMCC 87276برقم الت�سجيل
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /5/27 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/9/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة98803 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1314 :فـي 2019/10/20م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :التميز الع�صري للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :ناهد عبداللـه خليفة الغافرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 110 :ر.ب311 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /8/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/9/1 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة136762 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠2٠/11/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1356 :فـي ٢٠2٠/9/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أجمني انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سيتوكيناتيك�س �إنكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 280 :اي�ست غراند افينيو �ساوث� ،سان فران�سي�سكو كاليفورنيا
 ,94080الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137946 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠2٠/12/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1362 :فـي ٢٠2٠/10/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أجمني انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سيتوكيناتيك�س �إنكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 280 :اي�ست غراند افينيو �ساوث� ،سان فران�سي�سكو كاليفورنيا
 ,94080الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/4/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة12740 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2003/1/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 728 :فـي 2002/10/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :تاتا موتورز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :تاتا �صنز برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بومباي هاو�س 24 ،هومي مودي �سرتيت ،مومباي  ,400 001الهند
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/3/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/25 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة35558 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة31 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/12/30 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 895 :فـي 2009/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فريز الندكامبينا نيدير الند بي فـي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نوتريفيد بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :تولنيغينويغ  3781 ،65بي فـي فورتهويزين ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة114374 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/3/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1234 :فـي 2018/3/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جبال �شنا�ص ال�شاهقة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوابة الأعمال احلديثة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 514 :ر.ب� ,319 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/25 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة140030 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/5/20 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1373 :فـي 2021/1/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة درر ال�سعادة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :مدوي العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/25 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

رقم
العالمة
28759
28760
27861
29944
28961
76337
31167
28385
28384
7222
7223
6530
6532

76172 14
15
16
17
18

63741
73203
73202
73201

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

بريتانيا اندا�سرتيز ليمتد
بريتانيا اندا�سرتيز ليمتد
بريتانيا اندا�سرتيز ليمتد
م�صنع �أبو اجلدايل للمرطبات
ماتيل انك
نيت�شر ريبابليك كو� ,أل تي دي
تراينجل تاير كو ليمتد
بريتانيا اندا�سرتيز ليمتد
بريتانيا اندا�سرتيز ليمتد
هاي  -تك ا�سبورت�س ليميتد
هاي  -تك ا�سبورت�س ليميتد
بيتزا ان ،انك
بيتزا ان ،انك
�ستي�شينغ �أدمين�سرتاتيكانتور
�أنديلني فريني�شتوب بيهري بي.فـي
ميغاتو ا�س.ايه
راميوند ليمتد
راميوند ليمتد
راميوند ليمتد

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

تاريخ
الت�سجيل
2002/8/14
2002/8/14
2002/8/14
2003/2/8
2002/9/11
2012/9/17
2003/8/19
2002/6/22
2002/6/22
1992/7/29
1992/7/29
1992/1/29
1992/1/29

التجارة وال�صناعة

2012/9/12

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

2010/7/13
2012/3/11
2012/3/11
2012/3/11
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رقم
م
العالمة
73200 19
30672 20
75307 21
76121 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

74942
74940
74938
74939
74933
74934
74935
74936
74937
74941

79167 33
79168 34
79169 35
81163 36

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

راميوند ليمتد
�شركة ال�شرق الأدنى ملنتجات
الزيتون
�سيلك�س للكهربائيات �ش.ذ.م.م
احلبي�شي لال�سترياد
وت�سويق املواد الغذائية
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
ملتي �أك�س�س ليمتد
�شركة �أبناء عبدالرحمن
العبد العزيز ال�شعالن للتجارة
�شركة �أبناء عبدالرحمن
العبد العزيز ال�شعالن للتجارة
�شركة �أبناء عبدالرحمن
العبد العزيز ال�شعالن للتجارة
ال�شركة الهندية اجلديدة
للت�أمني املحدودة

التجارة وال�صناعة

تاريخ
الت�سجيل
2012/3/11

التجارة وال�صناعة

2003/6/2

التجارة وال�صناعة

2012/7/10

التجارة وال�صناعة

2012/9/10

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

2012/6/20
2012/6/20
2012/6/20
2012/6/20
2012/6/20
2012/6/20
2012/6/20
2012/6/20
2012/6/20
2012/6/20

التجارة وال�صناعة

2013/2/19

التجارة وال�صناعة

2013/2/19

التجارة وال�صناعة

2013/2/19

التجارة وال�صناعة

2013/5/30
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

80335 37

�شركة الزوردي للمجوهرات

التجارة وال�صناعة

2013/4/20

80336 38

�شركة الزوردي للمجوهرات

التجارة وال�صناعة

2013/4/20

80337 39

�شركة الزوردي للمجوهرات

التجارة وال�صناعة

2013/4/20

40

8262

ال�شركة الوطنية لل�صناعات
الغذائية املحدودة

التجارة وال�صناعة

1993/3/14

41

8260

ال�شركة الوطنية لل�صناعات
الغذائية املحدودة

التجارة وال�صناعة

1993/3/14

42

 5643م�ؤ�س�سة الأن�صاري التجارية �ش.م.م التجارة وال�صناعة

1991/6/18

43

 5644م�ؤ�س�سة الأن�صاري التجارية �ش.م.م التجارة وال�صناعة

1991/6/18

82878 44

�أرما املحدودة

التجارة وال�صناعة

2013/9/10

82844 45

�أرما املحدودة

التجارة وال�صناعة

2013/9/11

�شركة الن�شار التجارية

التجارة وال�صناعة

1993/5/23

�شركة البنيان للتجارة �ش.م.م التجارة وال�صناعة

2012/8/28

46

8508

76022 47
32223 48

املركز املايل �ش.م.ع.ع

التجارة وال�صناعة 2003/12/29

27253 49

مركز الأنظمة الهيدروليكية
�ش.م.م

التجارة وال�صناعة

2002/2/5

81164 50

جمموعة ماجد �ش.م.م

التجارة وال�صناعة

2013/5/30
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إع ــالن ب ــدء �أعم ــال الت�صفي ــة ل�شركـة منتج ــع ر�أ�س احلـ ــد ال�سياحـ ــي �ش.م.م،
املن�شـ ــور فـي اجلريـ ـ ــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)١٢٤٥ال�ص ــادر بتاريـ ـ ــخ  ١١رم�ض ـ ــان ١٤٣٩هـ،
املوافـق  ٢٧مايو ٢٠١٨م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت
عزل امل�صفي  /نا�صر بن علي بن حممد احل�شار ،وتعيني الأفا�ضل  /مكتب بيت املحا�سبة
الدويل ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة �أعــاله ،وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
�ص.ب  ٦٨٧ :ر.ب ١١١ :
هاتف رقم٩٩٣٣٥٥٤١ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ن�صري بن نا�صر بن ن�صري الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر بن ن�صري الرواحي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن ن�صري بن نا�صر بن ن�صري الرواحي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركة نا�صر بن ن�صري الرواحي
و�أوالده للتجــارة  -تو�صي ــة ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل التجاري بالرقـم ،6020844
وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـري ,وعلى اجلميع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 46 :ر.ب413 :
هاتف رقم99477137 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن بدر بن حمد اخلنجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صوت ال�شجي �ش.م.م
يعلن حممد بن بدر بن حمد اخلنجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صوت ال�شجي �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1288850وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 876 :ر.ب112 :
هاتف رقم99021234 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن علي بن زاهر العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأملانية للمكائن واملعدات �ش.م.م
يعلن �سليمان بن علي بن زاهر العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأملانية للمكائن واملعدات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1058668وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 1419 :ر.ب112 :
هاتف رقم99333341 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن نا�صر بن خليفة الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد التعاون لتعليم اللغات  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن نا�صر بن خليفة الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معهد التعاون لتعليم
اللغ ــات  -ت�ضامنيــة ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1282777وللم�صفي
وحـده حــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـيــة �أمام الغـيــر ,وعلى اجلميـع مراجعة امل�صفـي ف ــي
كاف ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مقنيات  -والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم99418520 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نبيل بن �سعيد بن فرج الغ�ساين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار املقام الدولية �ش.م.م
يعلن نبيل بن �سعيد بن فرج الغ�ساين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار املقام الدولية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1266295وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99119118 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هنية بنت �سامل بن حمدان املالكية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابداع الوثبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن هنية بنت �سامل بن حمدان املالكية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ابداع الوثبة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1159620وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/7/18م ،وللم�صفية وحـدها حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم98444402 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
-140-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1457

جنوى بنت من�صور بن حممد البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متنى ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن جنوى بنت من�صور بن حممد البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة متنى ال�شرق
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1143929وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/22م ،وللم�صفية وحـدها حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة ال�صناعية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 213 :ر.ب516 :
هاتف رقم95925900 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�سلطان بن را�شد بن �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سفي للأعمال �ش.م.م
يعلن �سلطان بن را�شد بن �سامل العي�سائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يو�سفي للأعمال �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1333830وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 320 :ر.ب907 :
هاتف رقم99882772 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حارب بن علي بن حارب املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفا املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن حارب بن علي بن حارب املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفا املتميزة للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1233154وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 26 :ر.ب311 :
هاتف رقم99010529 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن خلفان بن �سيف العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي �شاذون للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن خلفان بن �سيف العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي �شاذون للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1536826وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/7/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 166 :ر.ب323 :
هاتف رقم97192511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن را�شد بن عبداللـه املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرافئ جزماء احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن را�شد بن عبداللـه املغيزوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرافئ جزماء احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1188825وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 124 :ر.ب315 :
هاتف رقم92960745 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عادل بن نا�صر بن حممد ال�ساملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الإعمار املتطورة للمقاوالت �ش.م.م
يعلن عادل بن نا�صر بن حممد ال�ساملي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الإعمار املتطورة
للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1160070وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99357316 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سيف بن خمي�س الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاعل املعمورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سيف بن خمي�س الرو�شدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاعل املعمورة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1298338
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 42 :ر.ب324 :
هاتف رقم96099058 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ن�صر بن حمدان بن �سيف البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الفجر ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ن�صر بن حمدان بن �سيف البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار الفجر ال�شاملة
للتجـ ــارة واملقـ ــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1177946
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 81 :ر.ب322 :
هاتف رقم99892211 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن �سليمان بن �سامل ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نزوى للأعمال ال�صناعية �ش.م.م
يعلن �سال ــم بن �سليمـ ــان بن �سال ــم ال�سياب ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نـ ــزوى للأعم ــال
ال�صناعية �ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1046150وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 188 :ر.ب323 :
هاتف رقم92992077 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ناثـــو جيفـــان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ناثو العاملية �ش.م.م
يعلن ناث ــو جيف ــان أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ناثو العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1160668وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/3/14م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 232 :ر.ب100 :
هاتف رقم96411036 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أمين بن يو�سف بن عبداللـه الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوارق الأمل املتميزة �ش.م.م
يعلن �أمين بن يو�سف بن عبداللـه الإ�سماعيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة ب ــوارق ا ألم ــل
املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1312091وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/7/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمام
الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 189 :ر.ب611 :
هاتف رقم99211806 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حم�سن بن حممد بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حم�سن بن حممد بن علي العجمي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حم�سن بن حممد بن علي العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة حم�سن بن حممد بن علي
العجمي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3217566وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع
مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99778889 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فاطمة بنت را�شد بن �سعيد اللمكية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأوركيدا املميز للتجارة �ش.م.م
تعلن فاطم ــة بنت را�ش ــد بن �سعي ــد اللمكي ــة �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الأوركيدا املميز
للتج ــارة �ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1323309وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/7/20م ،وللم�صفية وحـدها حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 14 :ر.ب318 :
هاتف رقم94276274 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�سعادة بنت م�سعود بن �سيف النريية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور وادي قريات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن �سعادة بنت م�سعود بن �سيف النريية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �صقور وادي قريات
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1304788وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/6م ،وللم�صفية وحـدها حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم96711018 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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وفاء بنت علي بن �سعيد البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الكرامة للتجارة �ش.م.م
تعلن وفاء بنت علي بن �سعيد البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج الكرامة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1213011وللم�صفية وحـدها حق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم96311115 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
هدى بنت حمدان بن �إ�سماعيل البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمول ال�صويحرة للتجارة �ش�.ش.و
تعلن هدى بنت حمدان بن �إ�سماعيل البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة رمول ال�صويحرة
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3213528وللم�صفية
وحـدها حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99807776 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�أمرية بنت عبداللـه بن �سعيد ال�سعيدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحر الأمريات للتجارة  -تو�صية
تعلن �أمرية بنت عبداللـه بن �سعيد ال�سعيدية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �سحر الأمريات
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1208192وللم�صفية
وحـدها حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95825703 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
جنوى بنت من�صور بن حممد البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوى اخلري للتجارة  -تو�صية
تعلن جنوى بنت من�صور بن حممد البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة جن ــوى اخلي ــر
للتج ــارة  -تو�صية ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1072891وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/22م ،وللم�صفية وحـدها حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 213 :ر.ب516 :
هاتف رقم95925900 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبــي لتدقيــق احل�سابــات واال�ست�ش ــارات االقت�صادي ــة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركــة املحرتف العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1037477
وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - 3745 :جممع رقم237 :
مبنى رقم - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم22 :
�ص.ب 1546 :ر.ب121 :
هاتف رقم 99370407 :فاك�س رقم24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن حمود بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج احليو للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حمود بن حممد املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أبراج احليو للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1111238وللم�صفي
وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم98888578 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهمات ال�شاملة احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب اجل ــدوى العاملي ــة لال�ست�ش ــارات املاليــة وتدقي ــق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركــة املهمات ال�شاملة احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1199056وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع
مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم97466002 - 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوافذ � 2000ش.م.م
يعلن مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة نواف ــذ � 2000ش.م.م,
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1576909وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/7/14م،
وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الوطية  -بناية الرميلة  -الطابق الأول  -مكتب رقم12 :
�ص.ب 57 :ر.ب 118 :جممع احلارثي
هاتف رقم 24571321 - 24571320 :فاك�س رقم24571324 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مرهون بن خمي�س بن حممد ال�سالمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صقر العربي احلديث للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مرهون بن خمي�س بن حممد ال�سالمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة ال�صقر العربي
احلديث للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1215603
وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 433 :ر.ب329 :
هاتف رقم99260132 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن خلفان بن �أحمد املزروعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الهمبار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن خلفان بن �أحمد املزروعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �آفاق الهمبار للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1086536وللم�صفي
وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 1000 :ر.ب311 :
هاتف رقم99341541 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-152-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1457

حممد بن عبداللـه بن خلفان احلديدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�سلطنة الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن خلفان احلديدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة ربوع ال�سلطنة
الوطني ــة للتج ــارة واملقـ ــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1156387وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/23م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة
فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 107 :ر.ب611 :
هاتف رقم96011942 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن خليفة بن �سعود ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزايا الأ�صيل للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن خليفة بن �سعود ال�سناين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة مزاي ــا الأ�ص ــيل
للتج ــارة  -تو�صيـ ــة ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1273682وللم�صفي
وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم96637722 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زياد بن طالب بن �سعيد املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عزائم التعدين �ش.م.م
يعلن زياد بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة عزائم التعدين �ش.م.م,
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1086669وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/15م،
وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقيا�س الع�صري احلديث �ش.م.م
يعلن زياد بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة املقيا�س الع�صري احلديث
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1294481وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى
اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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غ�سان بن حريز بن نا�صر احلنظلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفرات الرائدة �ش.م.م
يعلن غ�سـ ــان بن حري ــز بن نا�ص ــر احلنظل ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة الفرات الرائدة
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1280051وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/21م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى
اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
هاتف رقم91966687 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة املتو�سط املتحدة �ش.م.م
يعلن غ�ســان بن حريــز بن نا�صر احلنظلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة درة املتو�سط املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1280051وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/21م ،وللم�صف ــي وح ــده حـ ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر,
وعلـى اجلميع مراجعـة امل�صفي ف ــي كافة الأمــور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتي:
هاتف رقم91966687 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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طالب بن علي بن عبداللـه الفورا
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالب و�أجمد �ش.م.م
يعلن طالب بن علي بن عبداللـه الفورا �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة طالب و�أجمد �ش.م.م,
وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1273972وللم�صفي وحـده حـق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 252 :ر.ب119 :
هاتف رقم98087709 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حارث بن طالب بن �سعيد املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد للتعمري والبناء �ش.م.م
يعلن حارث بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أوتاد للتعمري والبناء
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1078440وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى
اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتاد للتقنية الرائدة �ش.م.م
يعلن حارث بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أوتاد للتقنية الرائدة �ش.م.م,
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1314123وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/15م،
وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حــارث بن طال ــب بن �سعيــد املعولــي �أنـه يقـ ــوم بت�صفـيــة ال�شركـ ــة الوطنيــة للتجارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة ,وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1011120وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية
�أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركاء املن�صورة للخدمات والتجارة �ش.م.م
يعلن حارث بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة بركاء املن�صورة للخدمات
والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1123599وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام
الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد االبتكار للتدريب �ش.م.م
يعلن حارث بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة معهد االبتكار للتدريب
�ش.م.م ,وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1661825وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى
اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الطفل ال�سعيد �ش.م.م
يعلن حارث بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة بيت الطفل ال�سعيد
�ش.م.م ,وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1291252وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى
اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حتفة املدائن �ش.م.م
يعلن حارث بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة حتفة املدائن �ش.م.م,
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1559974وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢2/8/15م ،وللم�صف ــي وح ــده حـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ــة ف ــي الت�صفـيــة �أمام الغـيـر ,وعلـى
اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط النفط الدولية �ش.م.م
يعلن حارث بن طالب بن �سعيد املعويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خطوط النفط الدولية �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1627597وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢2/8/15م ،وللم�صف ــي وحـ ــده حـ ــق متثيـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى
اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم92211785 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن الرزيقي �ش.م.م
يعلن مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع
ابن الرزيقـ ــي �ش.م.م ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1120785وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/23م ،وللم�صفي وحـده حق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 2123 :ر.ب112 :
هاتف رقم 22060040 :فاك�س رقم22060043 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمران بن عبداللـه بن حميد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�شرق الرائدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عمران بن عبداللـه بن حميد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة بوابة ال�شرق الرائدة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1274057وللم�صفي
وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 311 :ر.ب487 :
هاتف رقم95486086 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد اليحيائي و�شريكته للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد اليحيائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �سعيد بن عبداللـه بن
�سعيد اليحيائي و�شريكته للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1060974وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع
مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99420331 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليم بن مرهون بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمالت �سليم البادي للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �سليم بن مرهون بن �سعيد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة حمالت �سليم البادي
للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،3112403وللم�صفي
وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99207780 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن حمد بن حممد الهدابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفحات امل�صنعة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن را�شد بن حمد بن حممد الهدابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة نفحات امل�صنعة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،1060608وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/17م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية
�أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 288 :ر.ب312 :
هاتف رقم99033868 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خلفان بن خمي�س بن نا�صر الفوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة في�ض ال�سيب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خلفان بن خمي�س بن نا�صر الفوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة في�ض ال�سيب للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،1122050وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/23م ،وللم�صفــي وح ــده ح ــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أمام
الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم99322007 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن خلفان بن خليفة البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد الفيقني الذهبية  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن خلفان بن خليفة البو�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أجماد الفيقني
الذهبي ــة  -ت�ضامني ــة ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،1233680وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/6/14م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية
�أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية منح  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99336225 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن خليفة بن �سعود ال�سناين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور �صحم احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن خليفة بن �سعود ال�سناين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة طيور �صحم احلديثة
للتج ــارة واملق ــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ،1139041
وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 256 :ر.ب319 :
هاتف رقم96637722 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن مبارك بن علي ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء ال�سليف الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سليمان بن مبارك بن علي ال�صوافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �سم ــاء ال�سلي ــف
الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ،1089835
وفــقا الت ــفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2022/8/25م ،للم�صف ــي وحـده ح ــق متث ـيــل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 603 :ر.ب511 :
هاتف رقم92345955 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يعقوب بن �سامل بن خلفان ال�شهومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدمي الأر�ض احلديثة  -تو�صية
يعلن يعقوب بن �سامل بن خلفان ال�شهومي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أدمي الأر�ض احلديثة -
تو�صية ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم  ،1194264وللم�صفي وحـده
حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم95367722 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن حممد بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات ينبع للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن حممد بن �سعيد املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة مرتفعات ينبع للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ،10543521وللم�صفي
وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 455 :ر.ب322 :
هاتف رقم99432645 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمر بن نا�صر بن �سيف ال�سلماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التواجد الوطنية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن عمر بن نا�صر بن �سيــف ال�سلمانــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة التواج ــد الوطني ــة
لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ،1182013وللم�صفي
وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1490 :ر.ب121 :
هاتف رقم98292949 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سهيل بن �سعيد باقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد ري�سوت لنقل وبيع الأ�سماك  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سهيل بن �سعيد باقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة موارد ري�سوت لنقل وبيع
الأ�سماك  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ،2194961وفقا التفاق
ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2018/3/15م ،وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام
الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96669891 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سهيل بن �سعيد بن علي املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سهيل بن �سعيد علي املع�شني و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن �سهيل بن �سعيد بن علي املع�شني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة �سهيــل بــن �سعيــد علــي
املع�شني و�شريكه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم ، 1017207
وللم�صفي وحـده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 40 :ر.ب211 :
هاتف رقم99787474 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن حميد بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الريحاين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلــن حمد بن حمي ــد بن حمم ــد احلارث ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شرك ـ ــة �أر�ض الريحان ــي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم ،1125143
وللم�صفي وحده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمام الغـيـر ,وعلـى اجلميــع مراجعـة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92374181 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاريع الأملانية اخلليجية �ش.م.م
يعلـن مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة امل�شاريع
الأملانية اخلليجية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1115340ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممود ويو�سف احل�سني للمقاوالت والتجارة العامة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حممود
ويو�سف احل�سني للمقاوالت والتجارة العامة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،1010522ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الفي�صل للتدقيق واال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خرباء الهند�سة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب الفي�صل للتدقيق واال�ست�شارات املالية ب�صفـته امل�صفي ل�شركة خرباء الهند�سة
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1275206ع ــن
انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب مهند العامري حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات البطاقات العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب مهند العامري حمامون وم�ست�شارون فـي القانون ب�صفـته امل�صفي ل�شركة
خدمات البطاقات العاملية �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1400940ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن عبيد بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كنوز جمز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن عبيد بن �سعيد البادي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة كنوز جمز للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1044671ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
وليد بن �سعيد بن م�سلم العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار النقية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن وليـ ــد بن �سعي ــد بن م�سل ــم العام ــري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أنوار النقية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،5146410ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي الدقم احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن وليد بن �سعيد بن م�سلم العامري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �شواطي الدقم احلديثة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1148726ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن حمد بن حمود املنذري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الظفريه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �إبراهيم بن حمد بن حمود املنذري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �آفاق الظفريه للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1114020ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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بدر بن �سامل بن را�شد اخل�ضوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللآيل الف�ضية �ش.م.م
يعلـن بدر بن �سامل بن را�شد اخل�ضوري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة اللآيل الف�ضية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1294013ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خليفة بن حممد بن خلفان الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورود الطيب املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن خليفة بن حممد بن خلفان الغافري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ورود الطيب املتحدة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1173807ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جا�سم بن حممد بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شواطي بطحاء جابر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن جا�سم بن حممد بن علي العلوي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �شواطي بطحاء جابر
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1158415
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن خليفة بن �سامل الكندي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج العرب املا�سية للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سليمان بن خليفة بن �سامل الكندي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أبراج العرب املا�سية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1199876ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالمح العرب املميزة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة مالمح العرب املميزة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1265671ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول الروابي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سليمان بن �سويدان املالكي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �سهول الروابي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1274371ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
منرية بنت جمعة بن علي الها�شمية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديثة للخياطة والأزياء  -ت�ضامنية
تعلـن منرية بنت جمعة بن علي الها�شمية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة احلديثة للخياطة
والأزياء  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،4093054ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
جوخة بنت علي بن �ساعد ال�شريانية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات البلد الوطنية �ش.م.م
تعلـن جوخة بنت علي بن �ساعد ال�شريانية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة خريات البلد الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1260765ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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عمران بن �سليمان بن علي العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع م�ستقبل �صحار الع�صرية �ش.م.م
يعلـن عمران بن �سليمان بن علي العي�سائي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شاريع م�ستقبل �صحار
الع�صرية �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1185701ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زاد امل�سار ال�سهل �ش.م.م
تعلـن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة زاد امل�سار ال�سهل
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1364632ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد ل�صحة الإن�سان �ش.م.م
تعلـن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة �أبعاد ل�صحة الإن�سان
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1364752ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الزعفران للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة رونق الزعفران للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1121397ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن مبارك بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النور العايل ال�ساطع  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن مب ــارك بن �س ـ ـ ــال ــم العجمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة النــور العايل ال�ساطع -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1213563ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نعيمة بنت �سامل بن خليفة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نعيمة بنت �سامل بن خليفة و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن نعيمة بنت �سامل بن خليفة ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة نعيمة بنت �سامل بن خليفة
و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1248232
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة كثبان ال�سويق احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن نعيمة بنت �سامل بن خليفة ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة كثبان ال�سويق احلديثة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1238600ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ورود بنت علي بن �سعيد ال�سعدية و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن نعيمة بنت �سامل بن خليفة ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة ورود بنت علي بن �سعيد ال�سعدية
و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1248240
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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�سعيد بن حممد بن عبداللـه العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زين لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حممد بن عبداللـه العرميي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة زين لتقنية املعلومات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1169287ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
داود بن �سليمان بن �سيف املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدائمة للم�شاريع الربونزية �ش.م.م
يعلـن داود بن �سلي ـ ــمان بن �سيـ ــف املقبالـ ــي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركــة الدائمة للم�شاريع
الربونزية �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1272661ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�آمنة بنت حممد بن �صالح العطار
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداحلكيم بن حممد القا�سمي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
تعلـن �آمنة بنت حممد بن �صالح العطار ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة عبداحلكيم بن حممد
القا�سمـ ــي و�شريكـ ــه للتجـ ــارة �ش.م.م ،وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3157784ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حنان بنت حميدان بن �سعيد احلارثية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حنان احلارثي لال�ستثمار �ش�.ش.و
تعلـن حنان بنت حميدان بن �سعيد احلارثية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركة حنان احلارثي
لال�ستثمار �ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1382852ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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خالد بن عبداللـه بن يو�سف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �سهول اخلري احلديثة �ش.م.م
يعلـن خالد بن عبداللـه بن يو�سف البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شاريع �سهول اخلري
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1291697ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عماد بن حماد بن علي قطن
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عهد اخلليج املتميزة �ش.م.م
يعلـن عماد بن حماد بن علي قطن ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة عهد اخلليج املتميزة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1283687ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع رونق امل�سرات احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع رونق امل�سرات
احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1111712ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن ح�سن بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سار اخلط ال�سريع للتجارة �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن ح�سن بن حممد الفار�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�سار اخلط ال�سريع
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1320832ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب الفي�صل للتدقيق واال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بن علي اليحيائي للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب الفي�صل للتدقيق واال�ست�شارات املالية ب�صفـته امل�صفي ل�شركة بن علي اليحيائي
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1811851
ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب في�صل البلو�شي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة ال�سعودية للرعاية الطبية �ش.م.م
يعلـن مكتب في�صل البلو�شي للمحاماة واال�ست�شارات القانونــية ب�صفـته امل�صف ــي لل�شركة
ال�سعوديـ ــة للرعايـ ــة الطبي ــة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1098236ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�سماء للخدمات الطاقة ال�شم�سية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه العرميي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ال�سماء للخدمات
الطاقة ال�شم�سية �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1314827ع ــن
انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت التقنية احلديثة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه العرميي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة بيت التقنية احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1088284ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة العربية العاملية الأولى للم�شروعات �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـته امل�صفي لل�شركة العربية العاملية الأولى
للم�شروعات �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1054269ع ــن
انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة العاملية املتحدة للحفريات وامل�شاريع �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـته امل�صفي لل�شركة العاملية املتحدة للحفريات
وامل�شاريع �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1566997ع ــن انته ــاء
�أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة العاملية للأعمال واملقاوالت املدنية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـته امل�صفي لل�شركة العاملي ــة للأعم ــال
واملقاوالت املدنية �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1052626ع ــن
انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اخلليجية الأولى ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـته امل�صفي لل�شركة اخلليجية الأولى ال�شاملة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1082079ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلزيرة املتحدة ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة اجلزيرة املتحدة ال�شاملة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1103980ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن �سامل ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلوبار املتقدمة �ش.م.م
يعلـن علي بن نا�صر بن �سامل ال�سيابي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شاريع اخلوبار املتقدمة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1245239ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن علي ال�ضوعني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن �سعيد بن علي ال�ضوعني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن �سعيد بن علي ال�ضوعني ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �سامل بن �سعيد بن علي
ال�ضوعني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3088391ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن خمي�س بن �سعيد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقهي عرو�س تركيا �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن خمي�س بن �سعيد البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة مقهي عرو�س تركيا
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1013081ع ــن انته ــاء أ�عـ ــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سديد م�سقط �ش.م.م
يعلـن حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �سديد م�سقط �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1296056ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن عزان بن �سيف الزكواين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني الكيوي �ش.م.م
يعلـن علي بن عزان بن �سيف الزكواين ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ب�ساتني الكيوي �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1241228ع ــن انته ــاء �أعـ ــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزيتون احلديثة �ش.م.م
يعلـن �سليمان بن حيدر بن ح�سن اللواتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة م�شاريع الزيتون احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧٢٠٠٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن علي بن عبداللـه الإ�سحاقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر الغنتق للتجارة والنقل  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن علي بن عبداللـه الإ�سحاقي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة ب�شائر الغنتق للتجارة
والنقل  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٢٥٦٥٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلمل الكبري العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـته امل�صفــي ل�شركة
اجلمل الكبري العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢١١٢٤٦
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلهاد للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركة
اجلهاد للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٣٢١٤٩٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حفيظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبرهيم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفر�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حفي ــظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبرهيم ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة الف ــر�ص املتح ــدة
للتج ـ ــارة واملق ـ ــاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـ ـ ــة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٠٧٠٠٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النخبة للعقارات �ش.م.م
يعلن حفيظ بن �سامل بن �أحمد �آل �إبرهيم ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركة النخبة للعقارات �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٨٢٢٨٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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را�شد بن �سامل بن حمد النوفلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة
م�شاريع النوفلي املتكاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن �سامل بن حمد النوفلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة م�شاريع النوفلي املتكاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٨٠٣٩٦
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن خمي�س بن حماد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع وادي عدي �ش.م.م
يعلـن خالد بن خمي�س بن حماد احل�سني ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة ربوع وادي عدي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٠٢٣٢ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالرحمن بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي املدينة اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالرحمن بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة روابي املدينة
اجلديدة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٨٨٤٣ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سعيد بن علي احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد الف�ضي �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن علي احلجري ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة االحتاد الف�ضي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٣٤٨٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن رجب ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن حممد بن رجب ال�شنفري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حممد بن رجب ال�شنفري ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �سعيد بن حممد بن
رجب ال�شنفري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٠٢٦٣٤٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
وليد املتويل جنم املتويل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم الدولية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن وليد املتويل جنم املتويل ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركـة جنم الدولية لال�ستثمار �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٩٥٩٦ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة املتجددة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة النه�ضة املتجددة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٥٣١٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن عبداللـه بن حممد العمراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمراين احلديثة  -تو�صية
يعلـن حمد بن عبداللـه بن حممد العمراين ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة العمراين احلديثة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم  ،١٠٠٢٢٣٣عـ ـ ــن انتهـ ــاء أ�ع ـم ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خالد بن علي بن �سباع ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإ�سراء الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلـن خالد بن علي بن �سباع ال�سعدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة الإ�سراء الوطنية للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجـ ــاري بالرقـ ـ ــم  ،١١٥٨٨٣٥ع ـ ـ ــن انتهـ ــاء أ�ع ـم ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن حممد املعمري و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن حممد بن �سعيد املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة عبداللـه بن حممد
املعمري و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،٨٠٥١٢٦٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يعقوب بن يحيى بن �سامل العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل املجد الدولية �ش.م.م
يعلـن يعقوب بن يحيى بن �سامل العامري ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة تالل املجد الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧١٤٠٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن �سعيد بن عبداللـه الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلنظويل والغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن �سعيد بن عبداللـه الغيثي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة احلنظويل والغيثي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٠٦٢٢٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن عبداللـه بن �صالح الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال �شاطي �صحار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن عبداللـه بن �صالح الربيكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة رمال �شاطي �صحار
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٤٦٠٣٥
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي �صحار الذهبي  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن عبداللـه بن �صالح الربيكي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �شاطي �صحار الذهبي -
تو�صي ـ ــة ،وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ـ ــم  ،١٢٢٣٠٣٦ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطرق ال�سبع �ش�.ش.و
يعلـن مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات ب�صفـتـه امل�صفــي ل�شركة الطرق ال�سبع �ش�.ش.و،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٤٤٦٩١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن مراد بن �إ�سماعيل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البلو�شي والعدواين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عادل بن مراد بن �إ�سماعيل البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة البلو�شي والعدواين
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٢٧٢٥١
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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هيثم بن �سيف بن �سامل العمريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أزهار الباطنة الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن هيثم بن �سيف بن �سامل العمريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �أزهار الباطنة الع�صرية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٨٨٤٣٨
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور جمان الوطنية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ــة نور جمان الوطنية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٢٠٩٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن را�شد بن عامر التميمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التميمي و�شريكه �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن را�شد بن عامر التميمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة التميمي و�شريكه
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٥٤٩٢٦ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صالح بن من�صور بن نا�صر العمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرا�سخات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �صالح بن من�صور بن نا�صر العمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة الرا�سخات للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢٨٧١٠ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض العز العاملية  -تو�صية
يعلـن مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �أر�ض العز
العاملية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥١٣٩٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن حمد بن حممد احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلهنام  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن حمد بن حممد احلرا�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة اجلهنام  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٨٤١٥ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن حممد بن تقي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجلا�سر للمعدات ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن علي بن حممد بن تقي اللواتي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة م�شاريع اجلا�سر للمعدات
ال�صناعية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٩٥٣٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أنور بن حمد بن حمود املنذري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهام البحر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أن ــور بن حم ــد بن حم ــود املنذري ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �سهـ ــام البح ـ ــر للتجـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقم  ،١١٤٨٣٣٩عن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن �سرحان بن �سليمان الري�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل �شنا�ص احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سيف بن �سرحان بن �سليمان الري�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة معامل �شنا�ص
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٣٥٢٩٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حميد بن علي بن �سليمان الفريوز
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء الفرقدين العاملية �ش.م.م
يعلـن حميد بن علي بن �سليمان الفريوز ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �سماء الفرقدين
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣١٧٧٨٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن �سامل قطن
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صحراء اجلنوب العربية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن �سامل قطن ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �صحراء اجلنوب العربية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٠٨٩١٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرياج اخلليج  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن �سامل قطن ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة مرياج اخلليج  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣١٠٠٣٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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