ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1460

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد � 28صف ـ ـ ـ ــر 1444هـ

املواف ــق � 25سبتمبـر 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/192ص ــادر فـ ــي  2022/9/20فـي �ش�أن االنتفاع بالأرا�ضي
املخ�ص�صة لإقامة من�ش�آت مدر�سية خا�صة.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
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 بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستدراك.
الأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�صـات
�إعالن عن دعوات الت�أهيل امل�سبق �أرقام  37و 38و.٢٠٢٢/39
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوكاالت العمانية الدولية لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�سفر �ش.م.م.

١١
15
142
155
160
163
165
165

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرتكاز الدائم للتجارة �ش.م.م.
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صقور للم�شاريع التجارية �ش.م.م.
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثري نزوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية167 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الإدارة املتحدة  -ت�ضامنية.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الإدارة املتحدة  -ت�ضامنية.
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري احلاجر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية168 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق الأمل احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية169 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية169 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربية العاملية للتطوير والتعمري �ش.م.م١٧٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق زخر للتجارة  -ت�ضامنية.
١٧٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مروج املحافظة  -ت�ضامنية.
١٧١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البا�شا للأعمال العاملية �ش�.ش.و.
١٧١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الذهب الأبي�ض املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٧٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أهداف امل�ستقبل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م١٧٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو نايف الكا�سبي املتميزة للتجارة  -تو�صية١٧٣ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء البناو للتجارة �ش.م.م.
١٧٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح وعبيد اجلحافـي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٧٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املخمرية اللوج�ستية �ش.م.م.
١٧٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اعتماد للت�سويق واخلدمات �ش.م.م.
١٧٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سند الأخوة للتجارة  -تو�صية.
١٧٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء حما�سة للتجارة �ش.م.م.
١٧٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبهار للخدمات الفنية �ش.م.م.
١٧٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن حامد بن �سهيل قطميم املرهون
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
١٧٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سب�أ ال�شرق الأو�سط لال�ستثمارات �ش.م.م١٧٧ .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن �أيوب للتجارة واملقاوالت  -تو�صية178 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال العربية لال�ستثمار  -ت�ضامنية.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سبع املدن الوطنية للتجارة �ش.م.م.
179
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املباين الفاخرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�ضوء الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م180 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلدمات اللوج�ستية املتطورة �ش.م.م.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دايفرم جلف �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط لتنمية احلديثة �ش.م.م.
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ملحة الر�ؤية الوا�ضحة للتجارة �ش.م.م.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية العظمى للتجارة �ش.م.م.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العقيق الأخ�ضر للتجارة  -ت�ضامنية.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقطة املميزة �ش.م.م.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباتك ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية184 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هديل للأزياء  -ت�ضامنية.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جتار اخلليج العاملية  -ت�ضامنية.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر رمال اخلليج املتميزة  -تو�صية.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح العقدة للتجارة �ش.م.م.
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خزائن الباطنة العاملية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية186 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض املدة للتجارة  -تو�صية.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شوامخ مكة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية187 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح الرميلة للتجارة �ش.م.م.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة ال�شباب املتحدة  -ت�ضامنية.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحرتاف الهند�سي العاملية �ش�.ش.و.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول التجارية املتطورة �ش.م.م.
189

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي للتنمية والتطوير �ش.م.م.
190
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة ذو التاجني �ش.م.م.
190
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع ر�أ�س احلد ال�سياحي �ش.م.م.
190
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�صل اخلليج للتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م190 .
191
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �شهد املتحدة �ش.م.م.
191
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاروق العاملية �ش.م.م.
191
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع كهنات للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز التقني احلديث للحا�سب الآيل
191
والإلكرتونيات �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمة احلديثة للإن�شاءات والتعمري �ش.م.م192 .
192
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغ�صان ال�سالم �ش.م.م.
192
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جود فود �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بواين ال�ستثمار وتطوير العقارات �ش.م.م192 .
193
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الفوار�س العاملية �ش.م.م.
193
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزيرة الريا�ضة �ش.م.م.
193
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل �ضنك الوطنية �ش.م.م.
193
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الدقم للنقل �ش.م.م.
194
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ناريندر بال و�شركائه �ش.م.م.
194
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق الف�ضية العاملية �ش.م.م.
194
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صمم للتكنولوجيا �ش.م.م.
194
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بني �شيبان للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل �شربثات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية195 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبنو�س للحالقة والتجميل �ش.م.م195 .

رقم
ال�صفحة
195
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي ال�شرق الوطنية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل املنرتب احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية195 .
196
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط لغ�سيل املالب�س �ش.م.م.
196
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة العاملية للم�شاريع �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الربكة للم�شاريع التجارية احلديثة  -ت�ضامنية196 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمة للخدمات الكهربائية واملكيانيكية
196
والفنية �ش.م.م.
197
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجوم اخلم�سة للتعدين �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطل�س للخدمات الزراعية  -ت�ضامنية197 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول الع�ضوية عرب الإنرتنت �ش.م.م197 .
197
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املن�صة احلديثة للتجارة  -تو�صية.
198
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جتارة املحيطات الكربى �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيلة الراكة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م198 .
198
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد املميز العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجاء العاملية خلدمات الطاقة �ش.م.م198 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهل دلتا للتجارة واملقاوالت  -تو�صية199 .
199
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال �شافع للتجارة  -تو�صية.
199
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعجوبة م�سقط للإن�شاءات �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزالن �صحراء الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية199 .
200
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قهوة العرب العاملية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س �صحار اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م200 .
200
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالك فهود للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفار�سي واملالكي للمقاوالت وال�صيانة
200
العامة �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتار �شنا�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية201 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزالن جبال جمان للتجارة  -ت�ضامنية٢٠١ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سيم املتحدة �ش.م.م.
201
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الكندي للأعمال �ش.م.م.
٢٠١
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة الأطل�س للتجارة واملقاوالت  -تو�صية202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ستاق للهند�سة والتجارة  -تو�صية202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ساء للهند�سة واملقاوالت  -تو�صية.
202
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�سالم للم�شاريع املتحدة  -ت�ضامنية202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان احلمراء الوطنية  -ت�ضامنية.
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل اخل�ضراء للتجارة  -تو�صية.
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سطورة العالية للمقاوالت �ش.م.م203 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�صفيح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية203 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزالن �صحراء الغبرياء للتجارة  -ت�ضامنية204 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متام املحدودة �ش.م.م.
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة اخلابورة املتحدة للتجارة  -تو�صية204 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار احلمراء �ش.م.م.
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز العفيفة للت�سوق �ش.م.م.
205
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ش.م.م.
205
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الوطنية خلدمات املياه واال�ستثمار �ش.م.م205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكالء املتكاملة  -ت�ضامنية.
205
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س ال�شاطئ للتجارة  -ت�ضامنية.
206
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب الغبرياء للتجارة  -ت�ضامنية206 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور جبال الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية206 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم جمان الربونزي للتجارة  -تو�صية206 .

رقم
ال�صفحة
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد ال�شام للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل �صور الوطنية للتجارة  -تو�صية207 .
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللواء العاملية للتجارة �ش.م.م.
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريا�ضة للجميع �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية املتحدة للمعادن وامل�شاريع �ش.م.م208 .
208
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة دبي �ش.م.م.
208
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الوطنية الأولى �ش.م.م.
208
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب العامل الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوطنية خلدمات الطاقة احلديثة �ش.م.م209 .
٢٠٩
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادر �شربثات للتجارة �ش.م.م.
209
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزدجايل للخدمات املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات احلفر �ش.م.م٢٠٩ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرخاء الع�صرية  -ت�ضامنية210 .
210
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق التجارية املتكاملة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة خلدمات ال�ضيافة والتجارة �ش.م.م210 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شرك ــة عبداللـه بن غري ــب بن �سالــم الربيكــي
211
وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إع ــالن ع ــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفـية ل�شركـ ــة ال�ش ـ ــرق الأو�س ـ ــط الكهروميكانيكي ـ ــة
211
واخلدمات الأمنية �ش.م.م.
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلج للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
قـــرار وزاري
رقــــم 2022/192
فـي �ش�أن االنتفاع بالأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة من�ش�آت مدر�سية خا�صة
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،80/5
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي �سلطنة عمان،
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2020/93بتعديل م�سمى وزارة الإ�سكان �إىل وزارة الإ�سكان
والتخطيط العمراين وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي �سلطنة
عمان ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،82/88
و�إىل الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
ال�صادرة بالقرار رقم ،2016/92
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية فـي املحافظات
والواليات ،مواقع الأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة من�ش�آت مدر�سية خا�صة ،على �أن تتم مراعاة
الطبيعة اجلغرافـية للموقع ،ومالءمته من الناحية الفنية وال�صحية والبيئية.
وت�صدر الوزارة الر�سم التخطيطي للمواقع ،والر�سومات امل�ساحية التف�صيلية للقطع.
املــادة الثانيــــة
حتدد م�ساحات الأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة من�ش�آت مدر�سية خا�صة فـي املحافظات والواليات،
على النحو الآتي:
3000( - 1م )2ثالثــة �آالف متــر مربع �إىل (5000م )2خم�سة �آالف مرت مربع ملرحلة
التعليم ما قبل املدر�سي.
7000( - 2م� )2سبعــة �آالف متــر مربع بحد �أق�صى ملرحلة التعليم ما قبل املدر�سي،
واحللقة الأوىل.
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10000( - 3م )2ع�شرة �آالف مرت مربع بحد �أق�صى ملرحلة التعليم ما قبل املدر�سي،
واحللقتني الأوىل ،والثانية.
15000( - 4م )2خم�سة ع�شر �ألف مرت مربع بحد �أق�صى ملرحلة التعليم ما قبل املدر�سي،
واحللقتني الأوىل ،والثانية ،والف�صلني احلادي ع�شر والثاين ع�شر.
وا�ستثناء من البنود امل�شار �إليها ،يجوز �أن تقل م�ساحة الأر�ض املخ�ص�صة لإقامة من�ش�آت
مدر�سية خا�صة عن (3000م )2ثالثة �آالف مرت مربع فـي حمافظتي م�سقط ،وم�سندم،
وفـي واليتي �صاللة ،والربميي.
املــادة الثالثــــة
ي�شرتط لالنتفاع بالأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة من�ش�آت مدر�سية خا�صة ،احل�صول على موافقة
مبدئية من وزارة الرتبية والتعليم لإقامة من�ش�أة مدر�سية خا�صة.
املــادة الرابعـــة
يقدم طلب االنتفاع بالأرا�ضي املخ�ص�صة لإقامة من�ش�آت مدر�سية خا�صة �إىل املديريات
والدوائر املخت�صة فـي وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين على النموذج املعد لهذا الغر�ض.
املــادة اخلام�ســـة
تربم وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين مع املنتفع عقد االنتفاع لقطعة �أر�ض خم�ص�صة
لإقامة من�ش�أة مدر�سية خا�صة ،على �أن تكون مدة االنتفاع ( )30ثالثني عاما قابلة للتجديد
مل ــدة مماثل ــة ،ت�شم ــل فتــرة مرحل ــة متهيدية لتنفـيذ امل�شروع ،مدتــها ( )2عامان معفـية
من مقابل االنتفاع.
املــادة ال�ساد�ســـة
يلتزم املنتفع ب�سداد مقابل االنتفاع ال�سنوي بالأرا�ضي احلكومية املن�صو�ص عليها فـي امللحق
رقم ( )5املرفق بالئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها وزارة الإ�سكان والتخطيط
العمراين امل�شار �إليها.
املــادة ال�سابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 23 :من �صفــــــــــــــر 1444هـ
املوافـــــق 20 :من �سبتمبـــــــــر 2022م

د .خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزي ــر الإ�سـك ـ ــان والتخطـيـ ــط العمران ــي
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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 رقم154549 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحي ــة والإمــدادات الطبيــة،
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية،
ت�سويق(�صيدلية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن الب�شائر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/24 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155198 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم�:شركة امل�شكاة العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155205 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س ،الغ�سيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمر للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155210 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات
مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:مقهى كعكة الع�سل �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155236 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شقق الفندقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حمد بن �سامل الوهيبي و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :نيابة الأ�شخرة ،والية جعالن بني بو علي� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155237 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الكنوز العريقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155239 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إر�شاد التدريب� ،إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النه�ضة ال�سعيدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155240 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطيف للجمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155241 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر ،خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مهرة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املوالح ,والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155243 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ومي�ض املا�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155245 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطــة املالب ــ�س (خياطــة املالبــ�س الن�سائيــة العربيــة وغــري العربيــة) ،تف�صيل املالب�س
(تف�صيل املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الذوق امل�ستمر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155248 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجه ــزة حتك ــم ع ــن بع ــد (هــي �أجه ــزة ميكــن التحكـم بها عن بعد فـي �أي مكان بالعامل)
�أجرا�س �إنذار كهربائية �أجرا�س كهربائية للأبواب �أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية �أجهزة
الكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بالإ�شارات �أجهزة املودم �أجهزة �إنذار �أجهزة �إنذار �ضد
احلريق �أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة �أجهزة نقل ال�صوت �أجهزة �إلكرتونية تتحكم بالإ�شارات
عن بعد �أجهزة �إر�سال ال�صوت �أو ال�صور �أجهزة �إنذار �صوتية �أجهزة �إنذار �ضد التطفل �أجهزة
�إنذار �ضد ال�سرقة �أجهزة مراقبة �إلكرتونية �أجهزة و�أدوات حتكم كهربائية و�إلكرتونية
�أ�سالك هواتف جهاز مراقبة الأطفال جهاز مراقبة الأطفال بالفـيديو �سماعات االت�صاالت
عن بعد �سماعات �سماعات هواتف �شا�شــات �إلكرتونيــة رقميــة كاميــرات فـيدي ــو للمراقب ــة
مفاتيح خاليا (كهرباء) مكربات ال�صوت الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ج�سر التقنية الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155279 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(تقدمي امل�شروبات احلارة مثل ال�شاي والقهوة وتقدمي امل�شروبات الباردة املياه املعدنية
والغازية وغريها من امل�شروبات وامل�شروبات امل�ستخل�صة من الفواكه والع�صائر والآي�س
كرمي) ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات املطاعم ،التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن نا�صر بن را�ضي بوخ�ضر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الإح�ساء ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الفخامة للملكية الفكرية 						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155481 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،كعك الوفل ،كعك� ،شاي� ،شوكوالتة ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،دقيق
ذرة ،ذرة مطحونة ،ذرة حمم�صة ،خبز ،فطائر ،خبز �إفرجني� ،أرز ،حلويات فول �سوداين،
طعام �أ�سا�سه �شوفان� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب ،ب�سكويــت رقيق ه�ش ،لـب خبز،
حالوة طحينية� ،أطعمة خفـيفة م�ؤ�س�ســة عل ــى الأرز ،جــوز مطــلي بال�شوكوالتـة ،معجون
�شوكوالتة يحتوي على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شكوح نادي بروداك�شن كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيرانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أدجي�سنت تو �إيران نادي بروداك�شن كومباين� ،أمام ر�ضا بوليفارد،
الهيجان� ،إيران
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية 						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155486 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطع عاك�سة تلب�س للوقاية من حوادث املرور ،بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية بطاريات،
ا�سطوانــات الفونوغــراف� ،أجهزة ات�صال داخلي ،برامج حا�سوب م�سجلة ،برامج م�سجلة
لت�شغيل احلا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل،
حتميل ملفات ال�صور ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،هواتف خلوية ،الفتات رقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:جريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2266 :ت�شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ 071000 ،خبي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية 						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155487 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إبرام �سندات الت�أمني �ضد احلوادث ،القرو�ض املق�سطة� ،سم�سرة الت�أمني ،الت�أمني ،املقا�صة
املاليــة ،القــرو�ض املاليــة متويــل ،التقييم املايل الت�أمني والأعمــال امل�صرفـيــة والعقارات،
اخلدمات التمويلية ،الإدارة املالية ،ا�ست�شارات مالية ،ا�ست�شارات الت�أمني ،حتويل الأموال
�إلكرتوني ــا ،املعلومــات املاليــة ،معلومات الت�أمني� ،صريفة �شبكية ،توفـري معلومات مالية
عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2266 :ت�شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ 071000 ،خبي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية 						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155488 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبح ــاث التكنولوجي ــة ،برجم ــة احلا�سوب ،ت�صميم برامــج حا�سوبيــة ،حتديــث برامــج
حا�سوب ،البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة
حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،اختبار كفاءة املركبات على الطرق ،حتويل برامج وبيانات
احلا�سوب بخالف التحويل املادي ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،مراقبة �أنظمة
احلا�سوب بالتداول عن بعد ،ن�سخ احتياطية للبيانات خارج املوقع ،توفـري معلومات عن
التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت ،خدمات التنب�ؤ بالطق�س،
خدمات ت�شفـري البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2266 :ت�شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ 071000 ،خبي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية 						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155506 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية ،ع�صائر فواكه ،ع�صري عنب ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة احلالل احلقيقي للأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
-23-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155507 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطحنة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أمين بن علي احل�سيني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155508 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ف�ستاتني الأفراح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور ال�شالل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

-24-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155509 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أمين بن علي احل�سيني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155512 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فرا�س بن فاتك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155514 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للذهب واملجوهرات) ،خدمات الت�سويق
عرب الهاتف (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع الذهبية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155516 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي ،ت�سليم الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ن�ص القمر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155519 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات العيادات الطبية ،الرعاية ال�صحية ،العالج الطبيعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املتحدون املتطورة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155520 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب معدات املطابخ (تركيب وبيع معدات املطابخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنوم ال�شم�س الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العذيبة ,والية بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155522 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سنا الربق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155523 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قو�س ال�شريعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155534 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سويق عرب الهاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وكان التجارية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155535 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (تقدمي القهوة واحللويات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سناد الدقم للم�شاريع العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155539 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هنية املنجية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روي ,والية مطرح ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155540 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االمتداد العاملية الف�ضية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155541 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة رمال فرق للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فرق ،والية نزوى ،حمافظة الداخلية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155542 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ضاب للتمور والع�سل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155543 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية،تنظيم و�إدارة احللقات
الدرا�سية ،تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ،اخلدمات الثقافـية �أو التعليمية �أو الرتفـيهية
التي تقدمها املعار�ض الفنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحالم لوى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155555 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات ،خدمات وكاالت العقارات ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،ال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وثاق اخلليج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155559 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأكرب للعطالت والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155560 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
واقي ــات مالب ــ�س� ،أحذيــة ذات �أربطة� ،صــدارات مالب�س داخلية ،مالب�س كتانية� ،شاالت،
جوارب ق�صرية ،مالب�س ،عباءات ن�سائية� ،أحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي فواز و�أحمد �صبح للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155561 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غزال الرباري الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155562 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (ت�سويق ،بيع الأثاث ،الأدوات املنزلية ،وهدايا وحتف عطور �أدوات �أثات مكتبية
وال�سجاد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرحبات املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155563 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صريفة ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
		

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155564 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،الت�أمني� ،صريفة ،القرو�ض املالية متويل ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال
امل�صرفـية والعقارات ،ا�ست�شارات الت�أمني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155565 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صريفة ،ا�ستثمار الأموال ،تنظيم التح�صيل املايل ،القرو�ض املالية متويل ،التقييم املايل
الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ،الإدارة املالية ،خدمات بنوك توفـري ،متويل البيع
بالتق�سيط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155566 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلطوط امل�ستقيمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155570 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات
مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة اخلليج للخدمات التجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155571 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�أ�سي�س للتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
-37-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155572 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع جنوب م�سقط احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155573 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دارين الدولية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155581 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيح احلدري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية الكامل والوافـي ,حمافظة جنوب ال�شرقية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155582 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع معدات املطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم�:شركة التكامل الذهبية للتجارة واخلدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1068 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155583 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الآي�سكرمي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سمار للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155584 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قاعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء �أ�صيلة للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155586 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدر�سة الهندية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155587 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت ال�سوبر ماركت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز �أ�سواق الإمارات اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

-41-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155588 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كي وغ�سيل املالب�س (الغ�سيل اجلاف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمرة التجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155589 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوتيك بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طريق احلرير العاملي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155590 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفهد للتطوير واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155591 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جوارب طويلة ،جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة ،جوارب وكولونات،
قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية� ،صدارات مالب�س داخلية ،مالب�س
كتانية ،مباذل ،جوارب ق�صرية ،حماالت للجوارب� ،أربطة للجوارب ،مالب�س� ،أثواب �ضيقة،
قم�صان م�سرولة مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،م�شدات للن�ساء ،مالب�س جاهزة،
�سراويل للأطفال ،تريكو �ألب�سة ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم
ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�س داخلية� ،سي ــور للطم ــاق ،مالب�س للمواليد ،مالب�س
لل�شاطئ ،بيجامات� ،سراويل داخلية ،م�شدات لل�صدر ،كعوب للأحذية� ،سراويل ا�ستحمام،
�أثواب �سباحة ،مباذل ا�ستحمام ،تنانري حتتية ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،مالب�س
ن�سائية داخلية ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت� ،أقنعة نوم ،مالب�س داخلية كتانية ،جوارب
ق�صرية ما�صة للعرق ،مالب�س ريا�ضة اجلمباز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:هوبر هولدينج ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :من�ساوية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هابوت�شرتا�سه  6840 ،17جوتزي�س ،النم�سا
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية 						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155594 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قهوة زمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155595 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فح�ص ومعايرة الأجهزة واملعدات واملواد تامة ال�صنع ،فح�ص املركبات بالكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة خدمات التفتي�ش اخلليجية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155596 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم املوالح للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155598 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معارج الآمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155600 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �شجريات ورد ،زهور طبيعية و�صناعية� ،أكاليل من زهور طبيعية و�صناعية ،ورود جافة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلرو�صي للإبداع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155602 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معر�ض وجبات الأ�سر املنتجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع جلندى العزري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155603 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم النعمى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155604 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الفر�سان للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155605 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منا للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155606 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدائرة الف�ضية اجلنوبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روي ,والية مطرح ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155607 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اخل�ضراوات والفواكه والتمور وتوابعها والبذور وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مربع املا�س للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155608 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الهدار احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155625 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حرا�سة امل�سافرين ،الإمداد باملاء ،النقل اجلوي ،ت�أجري ال�سيارات ،النقل بال�سيارات ،النقل
باحلافالت ،النقل مبراكب التنزه ،ت�سليم الطرود ،تغليف ال�سلع ،تنظيم رحالت بحرية،
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،تفريغ احلمولة ،ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع،
توزيع املاء ،مواقف ال�سيارات ،التخزين ،ت�أجري امل�ستودعات ،النقل بوا�سطة العبارات ،عقود
النقل البحري ،ت�أجري الكراجات ،النقل بوا�سطة خطوط الأنابيب ،ت�أجري �أماكن وقوف
ال�سيارات ،ت�أجري حجريات الأطعمة املجمدة ،ت�أجري املركبات ،النقل ،ترتيب الرحالت
ال�سياحية ،حجز مقاعد ال�سفر ،النقل ب�سيارات الأجرة ،النقل البحري ،نقل امل�سافرين،
تخزين القوارب ،ال�سم�سرة فـي النقل ،خدمات قيادة ال�سيارات ،خدمات النقل نقل الر�سائل
�أو الب�ضائع ،ت�أجري حاويات التخزين ،احلجز للنقل ،احلجز لل�سفر ،تغليف الب�ضائع،
ت�سليم الر�سائل ،حتميل ال�سفن وتفريغها ،ت�سليم الزهور ،ختم الربيد ،ت�أجري املجمدات،
خدمات التعبئة ،ت�أجري اجلرارات ،تخزين الأمتعة ،ترتيب خدمات نقل الركاب للآخرين
عرب تطبيق عرب الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فالق للخدمات اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مبنى رقم � ،92شارع رقم  ،250منطقة رقم  ،42الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية 						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155654 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،خال�صات فواكه غري كحولية ،م�ستح�ضرات بدون
كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري
امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات ،مياه معدنية م�شروبات ،ليمونا�ضة ،ع�صائر خ�ضراوات
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م�شروبات� ،أ�شربة لتح�ضري الليمونا�ضة ،ماء ال�صودا ،م�شروبات غري كحولية ،م�ساحيق
للم�شروبات الفوارة ،مياه غازية ،كوكتيالت غري كحولية� ،شراب فواكه غري كحويل ،برية
رو�سية خالية من الكحول ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروبات غري كحولية
منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�شاي ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مانتو روز لتقدمي الوجبات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلرب  ،3347طريق الظهران ،حي الثقبة/
 ،9015 - 34623اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية 			
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155655 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمـات املقاهــي ،خدمــات الكافتريي ــات ،خدمــات املطاع ــم،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مانتو روز لتقدمي الوجبات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلرب  ،3347طريق الظهران ،حي الثقبة/
 ،9015 - 34623اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية 						
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157105 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منار العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154994 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكرمي الذهبية للأعمال واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/16 :

-52-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155164 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نقطة املركز للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155165 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املاجد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155166 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات الأعمال املهنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العربية لال�ست�شارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155168 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س (غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شرقية للأعمال الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155169 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي و املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ملوك �صحار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155170 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الورود واحللويات وتن�سيق الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جود للمنا�سبات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155171 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كثبان الأ�صيل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155172 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خيوط ف�ضية جموهرات ،جموهرات من الكهرمان الأ�صفر ،خرز ل�صنع املجوهرات ،قالئد
�سل�سلية جموهرات ،دبابي�س للزينة ،جموهرات� ،أ�ساور جموه ــرات ،خوات ــم جموه ــرات،
خيوط من معادن نفـي�سة جموهرات ،م�شابك للمجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوار التميز للم�شاريع املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155176 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إمناء لال�ستثمار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155177 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للقرطا�سية والأدوات املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق الر�ستمية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

-57-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155178 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عز العراقي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155180 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلناح الف�ضي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155181 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بهجة النجد املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155182 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات ،ع�صائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار ال�صفاء احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155183 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل (النزل اخل�ضراء والإقامة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع راحيل الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155185 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة منارة احل�صن لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155186 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تغليف الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قوافل امل�سك للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155187 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع وا�سترياد ال�شنط والأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة مثايل التطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155188 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع تبغ ،قداحات مدخنني� ،سيجار ،مقاطع لل�سيجار ،علب �سيجار ،علب �سجائر� ،صناديق
لرتطيب التبغ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ساحل مطرح لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155189 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الـديرم �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155190 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ا�ستوديوهات �صناعة الأفالم ال�سينمائية� ،إنتاج الأفالم  ,بخالف الأفالم الإعالنية،
�إخراج الأفالم بخالف �أفالم الإعالنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو منار احلب�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155191 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقن لغايات طبية� ،أكيا�س ثلج لغايات طبية ،قفازات لغايات طبية ،حماقن لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية ل�صناعة الأدوات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

-63-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155194 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س (تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم عبداللـه العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155195 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل البحري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيمان�شو مارواها للخدمات البحرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155196 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأدوات والأواين املنزلية املتنوعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قلعة �صورللتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155201 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فجر امل�سرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

-65-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155202 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة ،خدمات وكاالت العقارات� ،إدارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدى الباطنة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155203 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم ال�صناعي ،خدمات ت�صميم العبوات ،ت�صميم الأزياء ،ت�صميم ت�صميم �صناعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع مرج الزهور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155204 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تدفق البيانات املتوا�صلة عرب الإنرتنت (البيع عرب الإنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدار للحلول املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املوالح ,والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155206 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخليوط الثالثة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155208 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري امل�ستلزمات الرجالية للأفراح والأعرا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معا للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155209 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سفر وال�سياحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املكتب الوطني لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155212 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو جويرية البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155213 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأن�صاري لل�سياحة وال�سفريات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :

-69-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155224 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل (بيع م�ستح�ضرات جتميل ومعدات و�أدوات التجميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صبحان لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل ال�شمالية ,والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155227 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،إدارة العقارات� ،إدارة العمارات،
مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،حت�صيل الإيجارات ،ت�أجري املكاتب ،عقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حبيب للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155228 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهران بن حممد بن حميد احلرا�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155229 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع التنموية للجنة الزكاة بجعالن بني بوح�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جعالن بني بوح�سن ,حمافظة جنوب ال�شرقية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155230 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق املحيط ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155232 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اك�س�سوارات وزينة ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع حممد عبدالفتاح الزدجايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155234 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الهاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�سطورة امللكية املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155235 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة واملتعلقات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سن بن علي بن علي الربماين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155242 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�سيارات امل�ستعملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جزيرة ال�سالم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155247 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى "كافـيه".
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القارب للأعمال واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155251 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرامي العفـية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155252 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو الأيهم الإ�سماعيلي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155254 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطل�س العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155255 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزايا الريف ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155256 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مبيدات ح�شرات ،طاردات ح�شرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فرح الوطنية للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155263 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155265 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بهارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155266 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155270 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صقر مزون للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة ,والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155271 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�ؤية امل�ستقبل العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155272 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم معكرونة
�أودون و�سوبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نايل و بن حرمل لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155275 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين ،هدم املباين ،البناء بالطوب ،حفر الآبار ،ا�ست�شارات
�إن�شائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سل�سلة الرواد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155276 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فطائر (برجر اللحم وبرجر الدجاج املقرم�ش برجر الدجاج) ،با�ستا� ،سندوي�شات (النقانق
واللحم والدجاج) ،باجلنب ال�سندوي�شات( ,البطاط�س املقليه مع اجلنب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خريات الطبيعة الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155280 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالون التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمنية ال�شم�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3737 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

-81-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155281 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العلوي و�أبناءه للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الوادي الكبري ,والية مطرح ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155283 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االن�سجام الراقي للأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155285 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي بن �شام�س ال�شحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155286 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة قيا�س �ضغط الدم ال�شرياين� ،أجهزة لعالج ال�صم ،م�ؤ�شرات درجة احلرارة لال�ستخدام
الطبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع كري�ستال الوطنية اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155291 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة الزهور والورود.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روا�سي الفريحات للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155292 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فلوريا التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

-84-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155293 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ع�صر التميز لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155294 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حتليل املياه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دبناث نرمال و�شريكه للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روي ,والية مطرح ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155295 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور وال�شوكوال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شذى البيل�سان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155296 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معدات �إ�شعال ملحركات االحرتاق الداخلي(اك�س�سورات املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خرباء الأداء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155299 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة وف�ساتني ومتعلقات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سلمى اجلبل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155305 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الي�سر خلدمات اال�ستثمار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 42 :ر.ب� ,113 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155307 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املزمل ال�شاملة اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155312 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أغياث املدينة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155313 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي والوجبات ب�شكل �أ�سا�سي)،
خدمات املطاعم(املطاعم) ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة (حمالت وجبات
ال�سريعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلابري الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العذيبة ,والية بو�شر ,حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155315 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور ومواد عطرية وكرميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أمري ال�شع�شعي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157309 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مناديل ورقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمال الرباط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155364 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة فايز املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153650 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صق الإعالنات(�إعالنات عن منتج) ،حما�سبة(فواتري)� ،إعداد تقارير احل�سابات ،عر�ض
ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،ترويج املبيعات للآخرين.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النور العاملية للخدمات والت�سويق
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153762 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بي�ض.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النور العاملية للخدمات والت�سويق
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/٣/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154067 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذوق للأزياء
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/٤ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155216 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية العجالت و�أجزاء الدراجات الكهربائية ،وهي حتديدا
جمموعة البطاريات ،ومفاتيح التحكم الإلكرتوين للمحركات ،وح�سا�سات م�ساعدة
للدوا�سة الكهربائية ،ووحدات عر�ض البيانات ،وهي �شا�شات عر�ض (ال اي دي) �أو (ال
�سي دي)� ،ضفرية الأ�سالك الكهربائية للدراجات الكهربائية ثالثية العجالت والدراجات
الكهربائية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،201 ،سياتل ،دبليو �إيه  ،98107الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/23 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155610 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء الأفق املتحدة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155612 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي
خميمات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم
اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات الفنادق ال�صغرية
املوتيالت ،نحت على الأغذية ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون
و�سوبا ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية (�إعداد
�أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شعبون
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155613 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزرقاء للتكنولوجيا واال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155614 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل ،عطور ,واملالب�س اجلاهزة ,حقائب ,و�أحذية ,اك�س�سوارات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أزر ال�شاملة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155615 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س(الغ�سيل اجلاف).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلناح الأزرق للأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155619 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة حممد بن �سامل بن �سعيد العمري للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155630 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خيوط ف�ضية جموهرات ،خيوط ذهبية جموهرات ،جموهرات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذهب العامل للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155633 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنت العرب املتحدة للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155635 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة النوب للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155637 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأحذية والعطور واملالب�س الداخلية وم�ستلزمات الرجال.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة هالل بن عامر بن نا�صر امل�سروري للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154578 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،تخزين �إلكرتوين للبيانات ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام
التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قرية العليا للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155641 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ستائر �أثاث.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ربوع خفدي للأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155652 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمبز وحلويات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :داكن الدولية للأعمال التجارية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155665 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتبية البدنية ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،توفري ت�سهيالت ريا�ضية ،خدمات النوادي
ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،ت�أجري املالعب
الريا�ضية� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية ،ت�أجري اللعب ،خدمات تقييم اللياقة البدنية
لأغرا�ض التدريب.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :وجهة للياقة البدنية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155666 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم والكافيهات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :بائع الورد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155667 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد العبداللـه للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155671 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الركن الدبلوما�سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155673 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،حلويات �سكرية ،كعك
الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،كعك ،كارميل �سكاكر ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،فطائر
حمالة بانكيك ،خبز زجنبيل ،خمائر للعجني ،منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية،
عجينة كعك ،خبز ،فطائر ،خبز افرجي ،بيتزا ،حلويات فول �سوداين.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سعود املقبايل للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155674 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور ،البيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أحمد بن حممد الكندي للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155676 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مقهى وحلويات حارة اليا�سمينة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :

-102-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155689 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �شم�س رخيوت للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155690 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(مطعم امل�أكوالت العربية).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوم لال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155693 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات
مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،خدمات املقاهي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حميط الإبداع للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155694 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء كر�شاء للتجارة واخلدمات
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155700 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النوادي ال�صحية ،تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذروة املجد الغربية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/7 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155702 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ،ت�صليح.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد العبديل
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :

-105-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155703 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركائز اخلري للأعمال ال�ساطعة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155725 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة،
تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن امللتقى للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155728 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع حلوم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :النوار العاملية للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155731 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،ب�سكويت ،قهوة� ،شاي ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات
�شوكوالتة باحلليب� ،شربات مثلجات ،فطائر حلم ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات
�أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ،شاي مثلج ،فطائر �أ�سا�سها دقيق ،برغل
(خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز يتي للت�سوق
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155732 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع
ال�سفر والأحذية وال�ساعات ب�أنواعها).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :القرطوبي للخدمات واملقاوالت
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155733 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرحمة للخدمات والتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :

-108-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155734 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العناية باجلمال (�صالون جتميل).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاعر للتجميل
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155736 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفري دورات تدريبية فـي جمال القيادة الوقائية (ال�سالمة املرورية).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أبو ق�صي الهندا�سي املتحدة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155742 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوالد �أحمد �سامل للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155743 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاوالت والبناء والت�شييد.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آدم الدولية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155744 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�سترياد والت�صدير ،بيع البهارات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شرق الأو�سط للتوزيع والتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155747 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،الرتبية البدنية ،خدمات
النوادي للرتفيه �أو التعليم ،تنظيم املباريات الريا�ضية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :قناطر امل�ستقبل
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155748 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :البنك الأهلي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155752 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات ،تلميع املركبات� ،صيانة املركبات،
تنظيف املركبات(غ�سيل ال�سيارات) ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمز اخلالد للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155757 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع التوبي اجلديدة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155759 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ات�صاالت ال�سلكية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية للأبراج
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155761 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آي�س كرمي.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :حرفة للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155762 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات غ�سيل ال�سيارات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :حي الكوثر للأعمال
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155959 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقم�شة للتنجيد ،بيا�ضات حمام عدا املالب�س ،قما�ش للغربلة ،قما�ش البكرم ،قما�ش الديباج.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :خرباء املن�سوجات لال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156286 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي  -املقاهي التي تقدم
م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلط الفاخر
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/١١ :

-115-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156926 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �سفريات لل�سفر وال�سياحة.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ملك اخلري للأعمال �ش�.ش.و
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/٢٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 96891 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاهي تقدمي امل�شروبات ال�ساخنة واحللويات واملعجنات املحلية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل عامر را�شد ال�سرحاين للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب ٢٠١٥/8/٦ :

-116-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155596 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم املوالح للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145438 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية(مكاتب اال�ست�شارية الهند�سية واملعمارية).
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سا�س الباطنة احلديثة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2021/4/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155217 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدراجات الكهربائية ثالثية العجالت والدراجات الكهربائية� ،أجزاء الدراجات الكهربائية
ثالثية العجالت و�أجزاء الدراجات الكهربائية ،وهي حتديدا املحركات الكهربائية
للدراجات ثالثية العجالت والدراجات ،ومقب�ض اخلانق (للتحكم فـي ال�سرعة) للدراجات
الكهربائية ثالثية العجالت والدراجات الكهربائية� ،إطارات للدراجات ثالثية العجالت
والدراجات ،مقاعد للدراجات ثالثية العجالت والدراجات ،م�ساند ملقود الدراجات ثالثية
العجالت والدراجات� ،أجزاء الدراجات ثالثية العجالت والدراجات ،وهي حتديدا مف�صالت
قابلة للطي لهياكل الدراجات ثالثية العجالت والدراجات� ،سالل كبرية للدراجات
ثالثية العجالت والدراجات ،م�سند قدمني للدراجات ثالثية العجالت والدراجات ،م�صد
(رفرف) لعجالت الدراجات ثالثية العجالت والدراجات� ،أغطية ومظالت للدراجات
والدراجات ثالثية العجالت.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،201 ،سياتل ،دبليو �إيه  ،98107الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/23 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل:التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم107686 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدر�سة خا�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد ال�سيب الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/2/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128679 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع منتجات غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلبل للتجارة و التربيد �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150868 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معدات الع ــالج الطبيعي الأجهــزة والأدوات الطبيــة والبيطرية ،و�ســائل منــع احلــمل،
م�ساعدات العظام واحلركة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دى ار .اوغ�سط ولف جى ام بى ات�ش & كو .كاى جى �أرزنيمتيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سودبراك�سرتا  33611 56بيليفـيلد� ,أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150929 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل املالب�س ،م�ستح�ضرات
التنظيف وال�صقل والك�شط و�أزالة الأو�ساخ ،ال�صابون ،العطور ،الزيوت العطرية،
م�ستح�ضرات التجميل (الكوزمتيك) ،غ�سول (لو�شن) ال�شعر ،معاجني ومنظفات الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تواق العاملية للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة العا�صمة ،منطقة القبلة ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150930 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل املالب�س،
م�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل والك�شط و�أزالة الأو�ساخ ،ال�صابون ،العطور ،الزيوت
العطرية ،م�ستح�ضرات التجميل (الكوزمتيك) ،غ�سول (لو�شن) ال�شعر ،معاجني ومنظفات
الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تواق العاملية للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة العا�صمة ،منطقة القبلة ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151329 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات ال�سيارات ،عجالت الدراجات الهوائية� ،أغطية الإطارات الهوائية� ،أغطية الإطارات،
�إطارات الدراجات النارية ،الرقع املطاطية الال�صقة لت�صليح الإطارات الداخلية ،الإطارات
الداخلية للدراجات الهوائية ،الإطارات الداخلية للدراجات النارية ،الإطارات الداخلية
للإطارات الهوائية ،الإطارات الداخلية لعجالت املركبات ،الأنابيب الداخلية لإطارات
املركبات� ،شباك الأمتعة للمركبات ،الإطارات الهوائية ،عدد �إ�صالح الإطارات الداخلية،
الإطارات املعدنية لعجالت املركبات� ،أغطية مقاعد الدراجات الهوائية� ،أغطية مقاعد
الدراجات النارية� ،أحزمة الأمان ملقاعد ال�سيارات ،قطع مكابح املركبات ،ممت�صات
ال�صدمات للمركبات ،حامالت الزالجات لل�سيارات ،ق�ضبان الإطارات ،براغي للإطارات،
�إطارات لعجالت املركبات ،الإطارات ال�صلبة لعجالت املركبات ،الأ�سطح اخلارجية لتلبي�س
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الإطارات ،الأ�سطح اخلارجية للمركبات (الأحزمة الدوارة) ،الأ�سطح اخلارجية للمركبات
(اجلرارات) ،الإطارات التي ال حتتوي على �أنابيب داخلية للدراجات الهوائية ،الإطارات
التي ال حتتوي على �أنابيب داخلية للدراجات النارية ،ال�صمامات لإطارات املركبات� ،إطارات
عجالت املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هانكوك & كومبانى كو .ال تى دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ,286 :باجنيو-رو ,بنداجن-جو� ,سيوجننام�-سى ,جيوجنى-دو,
جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152660 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي ،والكافترييات والتزويد بالطعام وال�شراب ومطاعم اخلدمة
الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة واملطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة ،الكانتينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ا�سناد ال�ضيافة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جدة حي النه�ضة� ،شارع حممد بن بكر ,23523 ,جدة ,اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154158 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت قطع� ،أالت توزيع �أوتوماتيكية� ،آالت للنق�ش البارز� ،آالت نق�ش� ،آالت نق�ش �أو طي� ،آالت
حياكة� ،آالت ت�صنيع املخرمات� ،آالت ل�صناعة الن�سيج� ،آالت خلط� ،آالت ت�شكيل القوالب� ،آالت
نقر �أو حفر� ،آالت معاجلة اخلامات� ،آالت ت�شذيب� ،آالت طباعة� ،آالت تخرمي ،مكاب�س� ،آالت،
�أجهزة لف �آلية� ،آالت غزل� ،آالت ت�شكيل بالكب�س� ،آالت تهذيب� ،آالت وعدد �آلية ،حمركات
ومكائن ،عدا ما كام منها للمركبات الربية ،قارنات �آلية وعنا�صر نقل حركة (عدا ما كان
منها للمركبات الربية) معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)� ،أجهزة تفقي�س البي�ض� ،آالت
بيع �أومتاتيكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ن�سيلة التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض حي امللقا طريق �أن�س بن مالك مبني �سيرنجي الدور الأر�ضي
مكتب رقم 1 :دبليو �ص.ب 11069 :ر.ب ,13325 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154159 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جمففات هواء ،جمففات �شعر ،ملبات جتعيد ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ن�سيلة التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض حي امللقا طريق �أن�س بن مالك مبني �سيرنجي الدور الأر�ضي
مكتب رقم 1 :دبليو �ص.ب 11069 :ر.ب ,13325 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154760 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت حمركات الديزل,زيوت الت�شحيم وال�شحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اك�سون موبيل كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5959 :ال�س كولينا�س بوليفارد ارفـينج تيك�سا�س  ,75039الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154790 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س واملالب�س الريا�ضية ،القم�صان ذات الأكمام الق�صرية والقم�صان والقم�صان الريا�ضية
املحبوكة وال�سراويل وال�سراويل الق�صرية وال�سرتات ال�صوفـية واجلوارب ومالب�س ال�سباحة،
والبالئز بدون �أكمام للن�ساء ,بلوزات بغطاء للر�أ�س ،بنطلون ريا�ضي ,بدالت االحماء ,اجلوارب
الطويله ،والأحزمة ،والقفازات ،واجلاكيت ،ومعاطف الباركا ،وال�سرتات ال�صوفـية ،اجلاكيتات
املقاومة للهواء,العباءات ،ال�سراويل ال�شتويه لثلوج ،مرايل التزلج� ،أغطية الر�أ�س ،ع�صابات الر�أ�س،
الكابات والقبعات� ،أغطية العنق ،الأ�ساور ،املالب�س الداخلية ،القم�صان الداخلية ،الأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تي ار بي اكوزي�شني ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 34 :وي�ست � 33سرتيت نيويورك ,ان واي
 ,10001الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154796 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات تويل وت�سيري �ش�ؤون الأعمال ،خدمات الوظائف املكتبية،
خدمات الإقتناء� ،إدارة الأعمال للآخرين مبا فـي ذلك التفاو�ض و�إبرام ال�صفقات التجارية،
ترتيب عقود �شراء وبيع ال�سلع واخلدمات ،تقدمي معلومات حول ال�سلع واخلدمات ،املوردين
وال�شركات ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة ،خدمات املبيعات ،خدمات الطلبات الربيدية،
خدمات املبيعات عرب الإنرتنت �أو عرب الهاتف املحمول ،خدمات �إدارة الفنادق للآخرين،
خدمات تويل وت�سيري �ش�ؤون الفنادق ،خدمات توفـري ت�سهيالت امل�شاريع (الإدارية) ،ن�شر
الإعالنات ،خدمات الإعالن عرب الربيد املبا�شر ،توفـري خدمات مركز الأعمال ،الرتويج
لل�شقق ،امللكيات امل�شرتكة ،ممتلكات الوقت امل�شرتك ،امللكيات امل�شرتكة لأوقات حمددة،
واملمتلكات التجارية ،مراكز الت�سوق وموالت الت�سوق ،والعقارات من جميع الأنواع ،جميع
املرافق وو�سائل الراحة املتعلقة بها ،مبا فـي ذلك هذه اخلدمات املقدمة على الإنرتنت،
�إلكرتونيا �أو عرب �شبكة الكمبيوتر العاملية ،ت�سويق مركز ت�سوق بالتجزئة ،توفـري خدمات
�إدارة لأ�صحاب املتاجر و� /أو امل�شغلني فـي مراكز الت�سوق ،ت�شغيل مراكز الت�سوق وموالت
الت�سوق ،تنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض لأغرا�ض الأعمال التجارية والغايات التجارية ،برامج
جوائز احلوافز مل�ستخدمي بطاقات االئتمان ،ت�شغيل برامج والء العمالء� ،إ�صدار �شهادات
الهدايا وبطاقات الهدايا التي ميكن ا�سرتدادها مقابل الب�ضائع و� /أو اخلدمات ،خدمات
الدعاية والإعالن� ،إدارة �أعمال الفنادق ،واملنتجعات ال�صحية� ،شقق اخلدمة ،منافذ بيع
الطعام ،منافذ امل�شروبات ،املكاتب ،املراكز التجارية ،املتاجر متعددة الأق�سام ،مراكز
الت�سوق ،منافذ البيع بالتجزئة واجلملة ،البيع بالتجزئة على الإنرتنت ،خدمات تقدمي
اال�ست�شارات املتعلقة ب�إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الفنادق ،ا�ست�شارات �إدارة املنتجعات
ال�صحية� ،شارات �إدارة الأعمال املتعلقة بالأغذية وامل�شروبات ،خدمات تقدمي الن�صائح
فـيما يتعلق ب�أعمال منح االمتيازات ،خدمات البيع بالتجزئة ،خدمات التجميع ،مل�صلحة
الآخرين ،ملجموعه من الب�ضائع ،متكني العمالء من عر�ض هذه الب�ضائع و�شرائها ب�سهولة
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فـي �أحد الفنادق ،منفذ بيع الطعام وال�شراب� ،أبراج املكاتب ،مركز امل�ؤمترات ،املتاجر
ال�شاملة� ،أو منفذ البيع باجلملة ،من كتالوجات الب�ضائع العامة عن طريق الربيد �أو
عن طريق االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية� ،أو من مواقع �شبكات ات�صاالت عاملية للب�ضائع
العامة ،جتميع قوائم العناوين ،الربيد ،الهاتف وجميع خدمات االت�صاالت واالت�صاالت
الأخرى ،خدمات تقدمي الن�صائح املتعلقة بال�شركات ،خدمات العر�ض للب�ضائع التجارية،
اخلدمات الإعالنية ،خدمات الت�سويق والرتويج ،بحوث وحتليالت �أ�سواق العمل ،خدمات
وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،اقتناء و�شراء ال�سلع نيابة عن العمل ،ت�صميم الواجهات،
خدمة النوادي اخلا�صة ،مبا فـي ذلك توفـري مرافق مكتبية لال�ستخدام من قبل الأع�ضاء
واملقيمني ،املعلومات ،خدمات تقدمي الن�صائح واال�ست�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات
املذكورة �أعاله ،ع�ضوية العمالء ،الوالء ،التحفـيزية ،اجلوائز ،وبرامج اال�سرتداد لأغرا�ض
جتارية ،وترويجية ،و�/أو لأغرا�ض دعائية ،املت�ضمنة جميعها فـي الفئة  ،35مبا فـي ذلك
جميع اخلدمات ال�سابقة املقدمة �إلكرتونيا �أو عرب الإنرتنت من قواعد بيانية حا�سوبية
�أو عرب �شبكة الإنرتنت ،املعلومات ،خدمات تقدمي الن�صائح واال�ست�شارات املتعلقة بجميع
اخلدمات املذكورة �أعاله ،املت�ضمنة جميعها فـي الفئة .35
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجزفوردويج  1043 ,151جي ار �أم�سرتدام ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155029 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سلع الريا�ضية ،وهي معدات الغولف ،نوادي الغولف ،كرات اجلولف� ,أكيا�س الغولف,
عالمات كرة الغولف ،القطع ال�صغرية التي تو�ضع عليها كرة الغولف� ,أدوات �إ�صالح
فتحة الغولف ،كرات الغولف الإ�سفنجية� ،أغطية نادي الغولف ,ملحقات حقائب الغولف،
عالمات حقيبة الغولف� ،أعالم الغولف ,قفازات الغولف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/او زيدرا ،بوث هول� ،شارع �شيلفورد ،كون�ستفورد ،دبليو ايه 16
 8جي ا�س ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155030 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة بطوالت وم�سابقات اجلولف االحرتافـية ،عقد ور�ش عمل وندوات فـي جمال
اجلولف ،مالعب اجلولف ,خدمات ميدان قيادة اجلولف ،تعليم اجلولف ,توفـري مرافق
اجلولف ،اخلدمات الرتفـيهية ،وهي تطوير و�إن�شاء و�إنتاج الربامج التلفزيونية والإذاعية
والرقمية والو�سائط املتعددة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/او زيدرا ،بوث هول� ،شارع �شيلفورد ،كون�ستفورد ،دبليو ايه 16
 8جي ا�س ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155032 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واملواد امل�ستخدمة فـي العالج والوقاية من �أمرا�ض وا�ضطرابات
اجلهاز الكلوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ستــرا زينيكا �آيه بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سويدية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :إ�س �إي� 85 151 ،سودرتاجلي ,85 151 ,ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155035 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برنامج تطبيقات الكمبيوتر القابل للتنزيل للهواتف املحمولة و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة
لإدارة الع�ضوية فـي خدمة مرافق العمل امل�شرتك ،وطلب و�إدارة مهام املكتب ،وحجز قاعات
االجتماعات و�أماكن جلو�س املكاتب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وى ورك كومباني�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 115 :وي�ست � 18سرتيت ,نيويورك ان واى  ,10011الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155036 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري مرافق العمل امل�شرتك املجهزة مبكاتب ،ومكاتب خا�صة ،ومعدات مكتبية ،وغرفة
بريد ،ومركز طباعة ،وموظف ا�ستقبال ،ومطبخ ،وغرف اجتماعات ،ومعدات ات�صاالت
وغريها من املرافق املكتبية ،خدمات املعلومات التجارية ،ت�أجري م�ساحات مكتبية خدمات
االحت�ضان ،وهي توفـري م�ساحة عمل حتتوي على معدات �أعمال وو�سائل راحة �أخرى
لل�شركات النا�شئة واملبتدئة والقائمة ،خدمات تطوير الأعمال� ،أي توفـري الدعم لبدء
الأعمال التجارية للآخرين ،تقدمي خدمات الدعم املكتبي ،خدمات �شبكات الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وى ورك كومباني�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 115 :وي�ست � 18سرتيت ,نيويورك ان واى  ,10011الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155037 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ش�ؤون العقارات اخلدمات العقارية ،ت�أجري العقارات التجارية وال�سكنية ،ت�أجري م�ساحات
مكتبية ت�أجري مكاتب ومرافق العمل امل�شرتك ،ت�أجري قاعات امل�ؤمترات ت�أجري ال�شقق
واملباين �إدارة ال�شقق واملباين ،خدمات االحت�ضان ،وهي ت�أجري امل�ساحات املكتبية للموظفـني
امل�ستقلني وال�شركات النا�شئة وال�شركات القائمة واملنظمات غري الربحية ،اخلدمات
اال�ست�شارية فـيما يتعلق باخلدمات املذكورة �أعاله ،تقدمي املنح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وى ورك كومباني�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 115 :وي�ست � 18سرتيت ,نيويورك ان واى  ,10011الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155039 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتقنية والأبحاث والت�صاميم املتعلقة بها ،خدمـات ت�صميم وتطوير
قطع وبرجميات احلا�سوب� ،إن�شاء وا�ست�ضافة الربامج لتوفـري مداخل �إلكرتونية عرب
الإنرتنت تعتمد على املواقع الإلكرتونية ،خدمات احلا�سوب ،حتديدا :ا�ست�ضافة املواقع
الإلكرتونية على الإنرتنت وخدمات مزود اال�ست�ضافة ال�سحابية ،خدمات احلا�سوب،
حتديدا� :إدارة �أنظمة تكنولوجيا املعلومات من املوقع �أو عن بعد ،توفـري اال�ستخدام
امل�ؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل ،تقدمي الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س)
التي تتميز مبن�صة برجمية غري قابلة للتنزيل للإ�شراف �إدارة وت�شغيل مرافق العمل
امل�شرتك ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) التي تتميز مبن�صة برجمية غري قابلة
للتنزيل للإ�شراف ،و�إدارة ،وحجز قاعات امل�ؤمترات ،حمطات العمل واملقاعد املخ�ص�صة
للمكاتب ،املن�صات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) ي�ضم من�صات برجميات احلا�سوب لإدارة
مباين املكاتب ،املن�صات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) ي�ضم من�صات برجميات احلا�سوب لإدارة
امل�ساحات املكتبية ،توفـري املواقع الإلكرتونية فـي جمال برجميات احلا�سوب وتكنولوجيا
املعلومات ،تكنولوجيا املعلومات وا�ست�شارات الربجميات ،تثبيت وحتديث و�صيانة برجميات
احلوا�سيب ،ت�أجري خوادم ال�شبكة ،ا�ست�ضافة اخلادم ،خدمات الدعم التقني ،حتديدا:
خدمات اكت�شاف م�شاكل وحلول برامج وبرجميات احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وى ورك كومباني�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 115 :وي�ست � 18سرتيت ,نيويورك ان واى  ,10011الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155142 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انرتتيمنت ماجنمنت فنت�شرز �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بعبدا ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155382 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات ،حلويات �أ�سا�سها ال�سكر ،علكة ،حلوى ،مثلجات �صاحلة للأكل� ،آي�س كرمي ،زبادي
مثلج (حلويات مثلجة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مونديليز كندا انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 227 :جادة غالدي�ستون ,تورونتو� ,أونتاريو ام
 6جي  3ال  ,277 ,9كندا
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155597 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج احلا�سوب ،القابلة للتحميل� ،أجهزة الذاكرة احلا�سوبية� ،شا�شات (برامج الكمبيوتر،
�أجهزة معاجلة البيانات ،ال�شا�شات (قطع حا�سوب) ،برامج برجميات احلا�سوب ،امل�سجلة
�أو القابلة للتحميل ،برجميات احلا�سوب ،امل�سجلة ،تطبيقات الهواتف املتنقلة ،القابلة
للتحميل ،بطاقة تخزين ،ذاكرة جلهاز معاجلة البيانات ،ذاكرة �إلكرتونية ،الذاكرة
املرتبطة بجهاز الكمبيوتر� ،أجهزة التخزين املت�صلة ب�شبكة الكمبيوتر (ان ايه ا�س) ،قارئ
بطاقة التخزين ،وحدة تخزين �أ�شباه املو�صالت ،حمرك القر�ص ال�صلب� ،سواقات الذاكرة
الت�سل�سلية العاملية ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،القابلة للتحميل� ،أجهزة احلا�سوب،
جهاز كمبيوتر طرفـي ،بطاقات الرقاقات ،بطاقات البيانات الت�سل�سلية العاملية الفارغة،
قارئة البطاقة الومي�ضية ،حمول البطاقة الومي�ضية ،وحدة الذاكرة ،قارئات البطاقة
الذكية ،قارئات البيانات الت�سل�سلية العاملية ،الرقمية الآمنة (ا�س دي) ،بطاقات الذاكرة،
ذاكرة �أ�شباه املو�صالت ،خادم ال ايه ان ،قر�ص احلالة ال�صلبة (ا�س ا�س دي)� ،آالت ت�صوير
الفـيديو ،روبوتات املراقبة الأمنية� ،أجهزة املراقبة ،خالف ما هو للأغرا�ض الطبية،
م�سجالت الفـيديو� ،شا�شات الفـيديو ،م�سجالت القيادة ،رقاقات الدارات املتكاملة ،الرقاقات
(دارات متكاملة) ،الأجهزة �شبه املو�صلة� ،شا�شات فـيديو ،ال�شا�شات الرقمية الإلكرتونية،
الأجهزة الواقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي� ،أجهزة الإنذار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاغزهو هيك�ستوراج تيكنولوجي كو ,ال تي دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  ,307يونت بي ,بيلدينج  399 ,2دافـينك رود ,بينجياجن دي�سرتيكت,
هانغت�شو ,ت�شجيانغ ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155618 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدهانات ،الورني�ش ،طالء اللك ،املواد احلافظة من ال�صد�أ ومواد حفظ اخل�شب من
التلف ،مواد التلوين والأ�صباغ ،مواد تثبيت الألوان ،راتنجات طبيعية ،معادن فـي �شكل
�شرائح وم�سحوق لل�صباغني واملزخرفـني ،ال �شيء مما ورد �أعاله لأغرا�ض الزينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي بي جي �إندا�سرتيز يوروب �إ�س �إيه �آر �إل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روت دي جيلي � ،32سي �إت�ش 1180-رويل�،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155644 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نظام مطابقة الطالء ي�شتمل على �أداة قيا�س فـي طبيعة �أجهزة قيا�س الطيف ال�ضوئي
الإلكرتونية وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي مطابقة لون الطالء
وا�ستعادة �صيغ �ألوان الطالء فـي جمال الطالءات التجارية والوثائق املباعة فـيما يتعلق بها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي بي جي اند�سرتيز اوهايو ،انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 3800 :وي�ست ال�شارع  ،143كليفالند ،اوهايو  ،44111الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155648 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد البناء (غري املعدنية ) ،الأنابيب ال�صلبة غري املعدنية التي ت�ستخدم فـي البناء،
الإ�سفلت والزفت والقطران ،الأبنية غري املعدنية القابلة للنقل ،الأن�صبة التذكارية غري
املعدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوبد لل�صناعات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الوحدة رقم  ,57مدينة دبي ال�صناعية ،دبي ,57 ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155649 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأثاث ،املرايا� ،أطر (براويز) ال�صور ،الب�ضائع (غري الواردة �ضمن فئات �أخرى) امل�صنوعة
من اخل�شب �أو الفلني �أو الق�صب �أو اخليزران �أو اخلو�ص �أو القرون �أو العظم �أو العاج �أو
عظم احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو عروق الل�ؤل�ؤ �أو املر�شوم �أو من بدائل كافة هذه
املواد �أو من البال�ستيك (فئة .)20
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوبد لل�صناعات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الوحدة رقم  ,57مدينة دبي ال�صناعية ،دبي ,57 ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155656 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإعالنات ،عر�ض الب�ضائع عر�ض الب�ضائع على و�سائط االت�صال لأغرا�ض البيع بالتجزئة،
الرتويج عرب الإنرتنت ل�شبكة الكمبيوتر واملوقع الإلكرتوين ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
توفـري املعلومات التجارية عرب موقع على �شبكة الإنرتنت ،الإدارة التجارية لرتخي�ص
�سلع وخدمات الآخرين ،تنظيم املعار�ض لأغرا�ض جتارية �أو دعائية ،ت�سويق ،توفـري �سوق
عرب الإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات ،ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات وكالة
اال�سترياد والت�صدير ،البحث عن الرعاية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاغزهو هيك�ستوراج تيكنولوجي كو ,ال تي دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  ,307يونت بي ,بيلدينج  399 ,2دافـينك رود ،بينجياجن
دي�سرتيكت ،هانغت�شو ,ت�شجيانغ ,399 ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155660 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب الأجهزة الكهربائية و�إ�صالحها ،تركيب الآالت و�صيانتها و�إ�صالحها ،تركيب
و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة الكمبيوتر ،قمع التداخل فـي الأجهزة الكهربائية� ،صيانة و�إ�صالح
املركبات .تنظيف ال�سيارة �إ�صالح جهاز الت�صوير تركيب �أجهزة �إنذار احلريق و�إ�صالحها،
تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة� ،إ�صالح خطوط الكهرباء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاغزهو هيك�ستوراج تيكنولوجي كو ,ال تي دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  ,307يونت بي ,بيلدينج  399 ,2دافـينك رود ،بينجياجن
دي�سرتيكت ،هانغت�شو ,ت�شجيانغ ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155661 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البث الال�سلكي البث التلفزيوين ،خدمة البث ال�شبكي �إر�سال الر�سائل نقل الر�سائل
وال�صور مب�ساعدة الكمبيوتر ،توفـري ات�صاالت االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ل�شبكة
كمبيوتر عاملية ،نقل امللفات الرقمية �إر�سال ال�صوت وال�صورة والإ�شارة والبيانات عرب
الأقمار ال�صناعية ،ت�أجري معدات و�أجهزة لتقنيات املعلومات ،تقدمي خدمات الر�سائل
الفورية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاغزهو هيك�ستوراج تيكنولوجي كو ,ال تي دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  ,307يونت بي ,بيلدينج  399 ,2دافـينك رود ،بينجياجن
دي�سرتيكت ،هانغت�شو ,ت�شجيانغ ,399 ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155664 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين ،البحث التكنولوجي ،الت�صميم ال�صناعي مراقبة
�أنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�صول عن بعد ،اال�ست�شارات فـي ت�صميم وتطوير �أجهزة
الكمبيوتر .تخزين البيانات الإلكرتونية ،تقدمي خدمات ت�صميم �شبكات الكمبيوتر
للآخرين ،الربجميات كخدمة ( ،)SaaSخدمات التخزين الإلكرتونية لأر�شفة البيانات
الإلكرتونية ،ت�أجري م�ساحة تخزين خادم الكمبيوتر ،حو�سبة �سحابية ،حتليل نظام
الكمبيوتر ،حتديث برامج الكمبيوتر ،حتويل البيانات �أو امل�ستندات من الو�سائط املادية
�إلى الو�سائط الإلكرتونية ،ت�صميم برامج اجلوال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاغزهو هيك�ستوراج تيكنولوجي كو ,ال تي دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  ,307يونت بي ,بيلدينج  399 ,2دافـينك رود ،بينجياجن
دي�سرتيكت ،هانغت�شو ,ت�شجيانغ ,399 ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
-136-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155668 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراقبة �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة والأمن ،الفح�ص الأمني للأمتعة ،ت�أجري معدات مراقبة
ال�سالمة ،مراقبة الإنذار مراقبة نظام ال�سالمة ،خدمة التفتي�ش الأمني (للآخرين)،
ت�أجري �أجهزة �إنذار احلريق مراقبة �إنذار احلريق ا�ست�شارة الوقاية من احلرائق ،فتح
�أقفال الأمان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاغزهو هيك�ستوراج تيكنولوجي كو ,ال تي دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  ,307يونت بي ,بيلدينج  399 ,2دافـينك رود ،بينجياجن
دي�سرتيكت ،هانغت�شو ,ت�شجيانغ 399 ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155821 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمر �سنج ت�شاول ول�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :أو�/إ�س ت�شاتويند جايت �أمريت�سار  ،143001 -بوجناب ,الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155855 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املكيفات للغايات املنزلية ،مكيفات الهواء ،منظفات للهواء ،مر�شحات الهواء ملنظفات الهواء،
فالتر تكييف الهواء ،مر�شحات لوحدة التكييف ،املر�شحات ملنقيات الهواء ،مر�شحات
ملزيل الرطوبة ،جمففات املالب�س الكهربائية� ،آالت ترتيب املالب�س الكهربائية املجهزة
بوظائف �إزالة الروائح الكريهة ،تعقيم وتبخري املالب�س للغايات املنزلية� ،آالت جتفـيف
املالب�س الكهربائية املجهزة بوظيفة التعقيم ،و�إزالة الروائح الكريهة واملعاجلة ملقاومة
التجعد للغايات املنزلية� ،أجهزة توليد الهواء ال�ساخن� ،أجهزة الرتطيب ،مزيالت الرطوبة
الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية ،مواقد الطبخ الكهربائية ،منقيات املياه لال�ستخدامات
املنزلية� ،أجهزة ت�أين املياه للأغرا�ض املنزلية ،الأجهزة الغ�شائية على هيئة فالتر لتنقية
املياه ،املجمعات احلرارية ال�شم�سية (ت�سخني) ،الأجهزة امل�ستخدمة فـي تعقيم الهواء،
�أجهزة التهوية للت�سخني (تربيد الهواء) ،جهاز تعقيم الهواء ،مراوح �سقفـية ،مراوح
كهربائية ،مواقد للطبخ العاملة بالغاز ،الأفران الكهربائيه ،الأواين الإلكرتونية للطبخ،
الثالجات الكهربائية� ،شفاطات التهوية� ،شفاطات التهوية للأفران.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي �إلكرتونيك�س انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول ,07336 ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155872 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ اخلام �أو امل�صنع ،منتجات التبغ ،ال�سيجار ،ال�سجائر ،ال�سجائر ال�صغرية ،التبغ لف
ال�سجائر اخلا�صة بك ،تبغ الغليون ،تبغ امل�ضغ ،تبغ ال�سعوط ،كريتيك ،الرذاذ ،بدائل التبغ
(لي�ست للأغرا�ض الطبية) ،ال�سجائر الإلكرتونية ،منتجات التبغ لغر�ض الت�سخني،
الأجهزة الإلكرتونية و�أجزائها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر �أو التبغ من �أجل �إطالق
الأيرو�سول املحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني ال�سائلة لال�ستخدام
فـي ال�سجائر الإلكرتونية� ،أغرا�ض املدخنني ،ورق ال�سجائر� ،أنابيب ال�سجائر ،فالتر
ال�سجائر ،علب التبغ ،علب ال�سجائر ،منف�ضة ال�سجائر للمدخنني ،الغليون ،جهاز اجليب
لف ال�سجائر ،الوالعات للمدخنني� ،أعواد الثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب موري�س براندز �أ�س �إيه �آر �أل.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  ،3نيو �شاتل� 2000 ،سي
�أت�ش� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155909 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات قاع �آبار النفط والغاز ،وهي �آالت التعبئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاليبورتون انريجي �سريفـي�سز� ،إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 3000 :إن�.سام هيو�سنت باركواي �إي .هيو�سنت ،تك�سا�س -77032
 ,3219الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156071 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن ،خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات تويل وت�سيري �ش�ؤون الأعمال،
وظائف املكتب  -مبا فـي ذلك خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تتميز باملالب�س ،و�ألب�سة
القدم ،و�أغطية الر�أ�س ،و�أغطية العني ،واحلقائب ،اك�س�سوارات الأزياء ،املجوهرات ،ب�ضائع
املن�سوجات ،الأثاث املنزيل ،الأدوات املنزلية ،الفنون ،والأثاث ،الدمى ،والألعاب ،املجوهرات،
وم�ستح�ضرات التجميل� ،أدوات التجميل ،العطور ،اجلمال ،منتجات العناية بالب�شرة
وال�شعر ،الب�ضائع الورقية والقرطا�سية ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت
(تتميز باملالب�س ،و�ألب�سة القدم ،و�أغطية الر�أ�س ،و�أغطية العني ،واحلقائب ،اك�س�سوارات
الأزياء ،املجوهرات ،ب�ضائع املن�سوجات ،الأثاث املنزيل ،الأدوات املنزلية ،الفنون ،والأثاث،
الدمى ،والألعاب ،املجوهرات ،وم�ستح�ضرات التجميل� ،أدوات التجميل ،العطور ،اجلمال،
منتجات العناية بالب�شرة وال�شعر ،ال�سلع الورقية والقرطا�سية) ،خدمات البيع بالتجزئة
عرب الإنرتنت التي تعر�ض �سلعا افرتا�ضية (حتديدا :املالب�س ،و�ألب�سة القدم ،و�أغطية
الر�أ�س ،و�أغطية العني ،واحلقائب ،اك�س�سوارات الأزياء ،املجوهرات ،ب�ضائع املن�سوجات،
الأثاث املنزيل ،الأدوات املنزلية ،الفنون ،والأثاث ،الدمى ،والألعاب ،وم�ستح�ضرات التجميل،
�أدوات التجميل ،العطور ،اجلمال ،منتجات العناية بالب�شرة وال�شعر ،الب�ضائع الورقية
والقرطا�سية ،خدمات الأ�سواق الإلكرتونية ،تقدمي خدمات رقمية قابلة للتح�صيل،
تقدمي خدمات رقمية قابلة للتح�صيل ،حتديدا ،:ت�شغيل الأ�سواق الإلكرتونية للتعامالت
وخلدمات الت�سجيل با�ستخدام تقنيات الربجميات امل�ستندة �إلى �سال�سل الكتل والعقود
الذكية لبيع الأ�صول الرقمية ،املقتنيات ،والرموز غري القابلة لال�ستبدال ،خدمات املزادات
العلنية ،توفـري �أ�سواق عرب الإنرتنت ل�شراء وبيع الرموز غري القابلة لال�ستبدال (ان اف
تي ا�س) ،توفـري �سوق عرب الإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�صور الفنية الرقمية القابلة للتنزيل،
الت�صميمات اجلرافـيكية ،والر�سومات ،وال�صور الفوتوغرافـية ،لوحات ر�سم ،املنحوتات،
واملو�سيقى ،مقاطع الفـيديو ،ملفات الألعاب ،الأعمال الفنية االفرتا�ضية ،املقتنيات
امل�شفرة �أو غريها من الأ�شياء الثمينة غري القابلة لال�ستبدال القائمة على �سل�سلة الكتل
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والتي متت م�صادقتها بوا�سطة الرموز املميزة غري القابلة لال�ستبدال (ان اف تي ا�س)،
واالحتفاظ وت�سجيل ملكية الر�سوم التو�ضيحية الرقمية التي متثلها الرموز غري القابلة
لال�ستبدال ،توفـري موقع �إلكرتوين يعر�ض �سوقا عرب الإنرتنت لتبادل املقتنيات الرقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اوف-وايت ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 360 :هاميلتون افـينيو ,رقم  ،100وايت بالينز ،ان واي ,10601
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152271 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأواين املنزلية و�أدواتها والكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة و�صلة العامل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/31 :

-141-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

�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 العالمــــــــــــــــــــة43242 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/4/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 851 :فـي ٢٠٠٧/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كرو�س كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فـي دي �إيه فرباند دير �أوتوموبيليندي�سرتي �إي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بهرين�سرتا�سي  10117 ،35برلني �أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/6/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/9/20 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7222 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/12/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 675 :فـي 2000/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هاي  -تك ا�سبورت�س ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هاي تك �سبورت�س انرتنا�شيونال هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كيزير�سغرا�شت � 391أيه 1016 ،اي جيه �أم�سرتدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7223 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2005/1/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 778 :فـي 2004/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هاي  -تك ا�سبورت�س ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هاي تك �سبورت�س انرتنا�شيونال هولدينغز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كيزير�سغرا�شت � 391أيه 1016 ،اي جيه �أم�سرتدام ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة4782 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1998/11/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 626 :فـي 1998/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوت بيفر جز ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ار �سي غلوبال بيفرييج انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هونغ كونغ  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/او طابق  ،11داه �سينغ اليف بيلدينغ 99 ،دي فور رود
�سنرتال ،هونغ كونغ
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هونغ كونغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/20 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة9655 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2002/6/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 704 :فـي 2001/10/1م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوت بيفر جز ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ار �سي غلوبال بيفرييج انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هونغ كونغ  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/او طابق  ،11داه �سينغ اليف بيلدينغ 99 ،دي فو رود
�سنرتال  ،هونغ كونغ
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هونغ كونغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/20 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29995 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2005/6/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 783 :فـي  2005/1/15م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوت بيفر جز ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ار �سي غلوبال بيفرييج انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هونغ كونغ  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/او طابق  ،11داه �سينغ اليف بيلدينغ 99 ،دي فو رود
�سنرتال  ،هونغ كونغ
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هونغ كونغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/20 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة66811 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2012/1/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 940 :فـي 2011/8/1م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوت بيفر جز ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ار �سي غلوبال بيفرييج انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هونغ كونغ  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/او طابق  ،11داه �سينغ اليف بيلدينغ 99 ،دي فو رود
�سنرتال  ،هونغ كونغ
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هونغ كونغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/20 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة109461 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/10/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1200 :فـي  2017/7/2م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوت بيفر جز ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ار �سي غلوبال بيفرييج انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هونغ كونغ  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/او طابق  ،11داه �سينغ اليف بيلدينغ 99 ،دي فو رود
�سنرتال  ،هونغ كونغ
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هونغ كونغ
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/2/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/20 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة77140 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/6/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1002 :فـي 2013/2/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ماهر الهنائي للتجارة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الأخري للأدوات املعدنية واحللول �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 826 :ر.ب� ,117 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/9/20 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة90010 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/6/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1092 :فـي 2015/3/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :التوا�صل الدولية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة بن ناجمان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/9/20 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31567 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31568 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي  2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31569 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي  2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31570 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31571 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31572 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31573 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31574 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31576 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31577 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي  2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31584 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31585 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
-152-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31586 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي  2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31588 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي  2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة31590 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 795 :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كيو �أ�س هولدينغز ا�س أ� ار ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوردريدرز �آي بي هولدينجز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 6500 :أرجو�س ــي �سريكـ ــل� ،سويـ ــت  ،100هنتنغتـ ــون بيتـ ــ�ش،
كاليفورنيا  92649الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغــــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــــة2018/4/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/8/19 :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:
رقم
م
العالمة
1

27217

2

41725

78475 3
78474 4
76036 5
76740 6
76046 7
29195 8
29192 9
29191 10
29196 11
76746 12
76590 13
30219 14

ا�سـم ال�شركـة
�شركة م�صطفى �سلطان
لل�صرافة �ش.م.م
ال�شركة العمانية لتقنية
املعلومات �ش.م.م
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة
ذا بروكرت اند غامبل كومبني
ذا بروكرت اند غامبل كومبني
�أبتالي�س فارما كندا انك
باير اوي
باير اوي
باير اوي
باير اوي
باير كون�سيومر كري ايه جي
باير كان�سيومري كري هولدينغز
ال ال �سي
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2005/9/28
التجارة وال�صناعة

2022/9/8

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

2017/4/12
2015/8/16
2013/9/8
2013/8/20
2013/9/8
2005/6/22
2005/6/22
2005/6/22
2005/6/22
2014/2/10

التجارة وال�صناعة 2013/7/30
التجارة وال�صناعة 2014/10/19

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

م
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

رقم
العالمة
7512
31079
31094
31095
76051
76052
78901
78902
78903
78904
78905
78906
78907
78908
78909
78910
78911
78912
78913
78914
78915
78916
78917

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

ا.جي.بار بي �أل �سي
وولد وايد �سريي�س ليمتد
�شركة نزيه التجارية ذ.م.م
�شركة نزيه التجارية ذ.م.م
غو�ش انرتبريزيز ،انك
غو�ش انرتبريزيز ،انك
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر 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
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

2000/11/19
2006/5/24
2005/10/15
2005/10/15
2013/8/20
2013/7/10
2014/2/17
2014/4/17
2014/4/17
2014/2/17
2014/3/26
2014/2/17
2014/2/17
2014/12/7
2014/3/25
2014/2/17
2014/3/26
2014/2/17
2014/3/26
2014/2/17
2014/3/26
2014/2/17
2014/3/26
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م
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

رقم
العالمة
78918
78919
78900
78920
82282
82283
82284
29416
78013
77279
29350
35879
77365
77364
77363
77362
77361
77360
30849
77160

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

2014/3/26
2014/2/17
2014/3/26
2014/3/26
2014/9/7
2014/11/16
2014/9/7
2005/11/21
2014/3/4
2013/9/22
2005/3/15
2006/5/3
2013/11/3
2013/11/3
2013/12/5
2013/12/5
2013/12/15
2013/12/5
2009/12/10
2013/9/8

�أي بي هولدينغر ليمتد
�أي بي هولدينغر ليمتد
�أريد �آي بي �إل �إل �سي
�أريد �آي بي �إل �إل �سي
املحالت الكربى
املحالت الكربى
املحالت الكربى
ميجي �ساجنيو كومبني
جين�سانا �إ�س ايه
�سوميتومو ربر اند�سرتيز ,ليمتد
�سوميتومو ربر اند �سرتيز ليمتد
هيماليا جلوبل هولدينجز ليمتد
ماري بروان ا�س دي �أن بي ات�ش دي
ماري بروان ا�س دي �أن بي ات�ش دي
ماري بروان ا�س دي �أن بي ات�ش دي
ماري بروان ا�س دي �أن بي ات�ش دي
ماري بروان ا�س دي �أن بي ات�ش دي
ماري بروان ا�س دي �أن بي ات�ش دي
�شركة نزيه التجارية �ش.م.م
تريومف ديزاينز ليمتد
 80967تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي
كاي�شا التجارة وال�صناعة 2014/5/11
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
التجارة وال�صناعة
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
التجارة وال�صناعة
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
كاريليا توباكو كومباين انك التجارة وال�صناعة
برمييوم توباكو �ش.م.ح  -ذ.م.م التجارة وال�صناعة
هاي-تيك �سبورت�س �إنرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
هولدجنز بي فـي
هاي-تيك �سبورت�س �إنرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
هولدجنز بي فـي
فيات جروب اوتوموبيلز ا�س.
التجارة وال�صناعة
بي.ايه
ميدي بال�س تيك ميديزينت�ش -
تيكنت�ش هاند يلجي�سي�شافت التجارة وال�صناعة
ام بي ات�ش
با�سمح ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
با�سمح ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
با�سمح ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
با�سمح ال�صناعية املحدودة التجارة وال�صناعة
اوت�سوكا فارما�سوتيكال كو.ليمتد التجارة وال�صناعة
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
التجارة وال�صناعة
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية

تاريخ الت�سجيل

80966 59

التجارة وال�صناعة 2014/5/11

80965 60

2014/5/11

80964 61
28902 62
76627 63
77536 64
77537 65
77642 66
77572 67
68
69
70
71
72

82740
82739
82738
82737
29129

30227 73
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2014/5/11
2005/5/18
2014/5/7
2013/12/15
2013/12/15
2014/3/4
2013/12/15
2014/8/6
2014/8/27
2014/9/7
2014/9/7
2005/6/19
2005/9/21
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رقم
م
العالمة
30241 74
30232 75
30242 76
30244 77
30237 78
30236 79
30238 80
30234 81
30243 82
30245 83
74692 84
74874 85

ا�سـم ال�شركـة
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
الرموز العربية للتجارة
�أوكيو �ش.م.ع.م
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2005/10/15
التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2005/9/21
التجارة وال�صناعة 2013/9/2
التجارة وال�صناعة 2013/3/16

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

ا�ستــدراك
تنوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خط ـ أ� مادي عنـد ن�شـر
بيانــات جتديـ ــد م ــدة حمايــة العالمــة التجارية رقم ( ،)34873املن�شورة ف ــي اجلريدة
الر�سميــة العـ ــدد ( ،)1078الــ�ص ــادر بتاريــخ  23حمــرم 1436هـ ,املواف ــق  16نوفمــرب 2014م،
�إذ وردت كا آلتـي:
رقم
م
العالمة
1

6239

ا�ســـــم ال�شركــــــة
جي �سي �آي ات�ش
تريدمارك�س ليمتد

املهنــــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 1991/11/11

وال�صحيــــح هــــو :
رقم
م
العالمة

ا�ســـــم ال�شركــــــة

34873 1

كومبتـ ــوار نوفــو
دو ال بارفيومــري

املهنــــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2004/11/21

لــــذا لــــزم التنويــــه.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إلى �إع ــالن ب ــدء �أعم ــال الت�صفي ــة ل�شركـة �شم�س جم ــان ال�ســاطع ـ ــة للتج ــارة
واملق ـ ــاوالت �ش.م.م ،املن�شـ ـ ــور فـي اجلريـ ـ ــدة الر�سميـ ـ ــة الع ـ ــدد ( ،)1425ال�ص ـ ــادر بتاريـ ـ ــخ
 13جم ـ ــادى الثانيـ ــة ١٤43هـ ،املــوافـ ــق  16يناير ٢٠22م ،تن ــوه وزارة التج ـ ــارة وال�صنـ ـ ــاعـة
وترويــج اال�ستثمــار �إلى �أنه قد مت عزل امل�صفي الفا�ضل /طالل بن مربوك بن قمرب ال�شبيبي،
وتعيني الفا�ضل� /سيف بن نا�صر بن خلفان ال�شبيبي ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة أ�عــاله،
وعلى اجلميع مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان
الآتي:
هاتف رقم99006306 :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٠

ا�ستــدراك
تنوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خط ـ أ� مادي عنـد ن�شـر
بيانـات الرتخيــ�ص باالنتفاع للعالم ــة التجاريـة رق ــم ( ،)122645املن�شورة ف ــي اجلريدة
الر�سمي ـ ـ ــة الع ـ ـ ــدد ( ،)1458الــ�ص ــادر بتاري ـ ــخ � ١٤صفــر ١٤٤٤هـ ,املواف ــق � 11سبتمبـ ــر ٢٠٢٢م،
�إذ وردت كا آلتـي:
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة122645 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــل2019/2/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1272 :فـي 2018/12/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابـــــــــق :اال�سحاقي العاملية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :العطر الأنيق للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2 :ر.ب� ,611 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجـــــل2022/8/31 :م
وال�صحيـــــــح هــــــــــو :
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة122645 :
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــل2019/2/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1272 :فـي 2018/12/16م
			
ا�ســـــــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك :اال�سحاقي العاملية
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفاع :العطر الأنيق للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2 :ر.ب� , 611 :سلطنة عمان
جهــة م�شــروع اال�ستغـــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــخ الرتخيـــــــــــــــ�ص2022 /٨/25 :م
تاريـخ الت�أ�شــيـر بال�سجـــــل2022/٩/21 :م
لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٠

الأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�صـات
�إعـــالن
تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات عن دعوات الت�أهيل امل�سبق املذكورة �أدناه:
رقم
الدعوة

ا�سم الدعوة

ال�شركات
التي يحـق
لهـا اال�شرتاك

�آخر موعد موعد تقدمي
قيمة امل�ستند لتوزيع م�ستندات
امل�ستندات الت�أهيل

الت�أهي ــل امل�سبـق لل�شركات ال�شركـ ــات املتخ�ص�ص ـ ــة
لال�شرتاك فـي مناق�صــة فـي مقـاوالت املباين (= 50/ر.ع)
 2022/٣٧م�شــروع �إن�شاء م�ست�شفى امل�سجلة لدى الأمانة خم�سون 2022/١٠/٢٤ 2022/9/29
الفالح مبحافظ ـ ـ ــة العامة ملجلـ�س املناق�صـات ريـ ــاال عمانــيا
بالدرجـ ــة املمت ــازة
جن ـ ـ ــوب ال�شرقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الت�أهي ــل امل�سبـق
لل�شركات لال�شرتاك
فـي مناق�صــة م�شــروع
2022/٣٨
�إن�شاء م�ست�شفى النماء
مبحافظة �شمـ ــال
ال�شرقيـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال�شركـ ــات املتخ�ص�ص ـ ــة
فـي مقـاوالت املباين (= 50/ر.ع)
امل�سجلة لدى الأمانة خم�سون 2022/10/٢٤ 2022/9/٢٩
العامة ملجلـ�س املناق�صـات ريـ ــاال عمانــيا
بالدرجـ ــة املمت ــازة

الت�أهي ــل امل�سبـق
لل�شركات لال�شرتاك
فـي مناق�صــة م�ش ـ ــروع
2022/٣٩
�إن�ش ــاء م�ست�شف ـ ــى
�سمائـل مبحافظـ ـ ـ ــة
الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال�شركـ ــات املتخ�ص�ص ـ ــة
فـي مقـاوالت املباين (= 50/ر.ع)
امل�سجلة لدى الأمانة خم�سون 2022/10/24 2022/9/٢٩
العامة ملجلـ�س املناق�صـات ريـ ــاال عمانــيا
بالدرجـ ــة املمت ــازة
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ميكـن احل�صــول علـى م�ستنـدات الت�أهيل عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع الإلكرتوين
( )https://etendering.tenderboard.gov.omحتى التاريخ املذكور باجلدول �أعـاله ،على �أن
يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.
يجــب تقدمي م�ستنـدات الت�أهيل عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور
�أعاله قبـل ال�ساعــة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي امل�ستندات ،ولن يعتد بامل�ستندات
املقدمة بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري.

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الوكاالت العمانية الدولية لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة الوكاالت العمانية الدولية لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1123054وفقا التفاق ال�شركاء ٢٠٢٢/7/17م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �سناو  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 151 :ر.ب418 :
هاتف رقم ٩٥٨٠٦٢٩٨ - ٩٩٢٢١٩٧١ :فاك�س رقم25771572 :
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 عامل ال�سفر �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة عامل ال�سفر �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1301614وفقا التفاق ال�شركاء ٢٠٢٢/7/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سناو  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 151 :ر.ب418 :
هاتف رقم ٩٥٨٠٦٢٩٨ - ٩٩٢٢١٩٧١ :فاك�س رقم25771572 :
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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عمرو بن �أحمد بن �سيف الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرتكاز الدائم للتجارة �ش.م.م
يعلن عمرو بن �أحمد بن �سيف الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االرتكاز الدائم للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1331526وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم97071777 :
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
�سامل بن حممد بن �سامل احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صقور للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلن �سالــم بن حممــد بن �سالــم احل�سن ــي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صقــور للم�شاريع
التجارية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1339675وللم�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
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم99342123 :
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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خلف بن حممد بن خلف اجلامودي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أثري نزوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خلف بن حممد بن خلف اجلامودي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أثري نزوى للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،امل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،5148324وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/9/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99559930 :
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 �آفاق الإدارة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن خلف بن حممد بن خلف اجلامودي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق الإدارة املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1009378وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/9/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99559930 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الإدارة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن خلف بن حممد بن خلف اجلامودي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رونق الإدارة املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1009380وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/9/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم99559930 :
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
�سامل بن حمد بن عامر الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبري احلاجر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حمد بن عامر الأغربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبري احلاجر للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1037583وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 106 :ر.ب400 :
هاتف رقم99242429 :
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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عادل بن علي بن عبيد املخمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بريق الأمل احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عادل بن علي بن عبيد املخمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بريق الأمل احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1129971
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/9/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
النعمى  -والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 32 :ر.ب325 :
هاتف رقم96900090 :
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 نور املنامة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عادل بن علي بن عبيد املخمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نور املنامة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1122626وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/9/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
النعمى  -والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 32 :ر.ب325 :
هاتف رقم96900090 :
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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هيثم بن �سيف بن �أحمد ال�صباحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية العاملية للتطوير والتعمري �ش.م.م
يعلن هيثم بن �سيف بن �أحمد ال�صباحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العربية العاملية
للتطوير والتعمري �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1049634
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 608 :ر.ب111 :
هاتف رقم96346349 :
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 �آفاق زخر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن هيثم بن �سيف بن �أحمد ال�صباحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �آفاق زخر للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1148234وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1252 :ر.ب211 :
هاتف رقم92389311 :
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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بدر بن �سيف بن خلفان ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مروج املحافظة  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن �سيف بن خلفان ال�شام�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مروج املحافظة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1363554وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب 229 :ر.ب512 :
هاتف رقم96633931 :
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
بدر بن خلفان بن عايل اجللنداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البا�شا للأعمال العاملية �ش�.ش.و
يعلن بدر بن خلفان بن عايل اجللنداين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البا�شا للأعمال العاملية
�ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1202102وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢1/8/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 120 :ر.ب102 :
هاتف رقم95368688 :
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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�أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الذهب الأبي�ض املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الذهب الأبي�ض
املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1155447وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم94440010 :
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 حمد بن مطر الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أهداف امل�ستقبل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن حمد بن مطر الكلباين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أهداف امل�ستقبل للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1608134وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/8/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 1786 :ر.ب112 :
هاتف رقم92812234 :
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 حممد بن حميد الكا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو نايف الكا�سبي املتميزة للتجارة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن حممد بن حميد الكا�سبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو نايف الكا�سبي
املتميزة للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1265536
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 127 :ر.ب416 :
هاتف رقم97747645 :
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
�إبراهيم بن ها�شم بن �إبراهيم ال�شريف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء البناو للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن ها�شم بن �إبراهيم ال�شريف �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء البناو للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1318189وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/9/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم92427272 :
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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عبيد بن �سعيد بن حممد اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صالح وعبيد اجلحافـي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبيد بن �سعيد بن حممد اجلحافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صالح وعبيد اجلحافـي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1149493
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/6/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92226507 :
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
موزة بنت علي بن هالل املخمرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املخمرية اللوج�ستية �ش.م.م
تعلن موزة بنت علي بن هالل املخمرية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع املخمرية
اللوج�ستية �ش.م.م ،امل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1291514وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99241029 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اعتماد للت�سويق واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اعتماد
للت�سويق واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1781030
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
روي  -والية م�سقط  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 434 :ر.ب320 :
هاتف رقم99602645 :
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
�سليمان بن مبارك بن ح�سن الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سند الأخوة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سليمان بن مبارك بن ح�سن الربيكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سند الأخوة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1221702وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/9/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99604050 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء حما�سة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجواء حما�سة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3221610وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/6/30م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
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 جمان لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبهار للخدمات الفنية �ش.م.م
يعلن مكتب جمان لال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إبهار للخدمات الفنية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1099631وفقا التفاق ال�شركاء ٢٠٢٢/6/23م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 3118 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم24565001 :
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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�أحمد بن حامد بن �سهيل قطميم املرهون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمــد بن حامد بن �سهيــل قطميـم املرهون
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حامد بن �سهيل قطميم املرهون �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحمد بن حامد
بن �سهيل قطميم املرهون و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1140381وللم�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
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة ظفار
هاتف رقم97477756 :
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
مرمي بنت را�شد بن حممد العي�سائية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سب�أ ال�شرق الأو�سط لال�ستثمارات �ش.م.م
تعلن مرمي بنت را�شد بن حممد العي�سائية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �سب�أ ال�شرق الأو�سط
لال�ستثمارات �ش.م.م ،امل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1117321وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
حمافظة الربميي
هاتف رقم92558593 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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فرا�س بن حممود بن �أيوب الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع ابن �أيوب للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن فرا�س بن حممود بن �أيوب الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ابن �أيوب
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1601598
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
�ص.ب 373 :ر.ب111 :
هاتف رقم92929123 :
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 �سامل بن حمود ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال العربية لال�ستثمار  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن �سامل بن حمود ال�شام�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرمال العربية لال�ستثمار -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1374649وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 571 :ر.ب512 :
هاتف رقم98891111 :
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 �إ�سماعيل بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سبع املدن الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �إ�سماعيل بن حممد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سبع املدن الوطنية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1155070وللم�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
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 180 :ر.ب311 :
هاتف رقم99443009 :
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
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املباين الفاخرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�شيزاوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املباين الفاخرة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1073801
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 94 :ر.ب324 :
هاتف رقم96990055 :
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 م�أوى للم�شاريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�ضوء الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب م�أوى للم�شاريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�ضوء الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،1158233وللم�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
التـي:
علــى العنوان آ
والية بو�شر  -اخلوير � -شارع العلم  -بناية مركز الأمل الطبي
الطابق الثالث � -شقة رقم31 :
�ص.ب 1318 :ر.ب117 :
هاتف رقم93307285 :
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 العاملية للحلول املالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلدمات اللوج�ستية املتطورة �ش.م.م
يعلن مكتب العاملية للحلول املالية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلدمات اللوج�ستية املتطورة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1082741وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢٢/7/31م ،للم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
�ص.ب 1787 :ر.ب114 :
هاتف رقم99355639 :
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 بيكر تلي �أم كي �أم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دايفرم جلف �ش.م.م
يعلن مكتب بيكر تلي �أم كي �أم �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دايفرم جلف �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1241203وفقا التفاق ال�شركاء ٢٠٢1/11/3م ،للم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
حمافظة م�سقط  -بناية م�سندم  -جناح (ب)  -الطابق الثاين  -مكتب رقم201 :
�ص.ب 994 :ر.ب100 :
هاتف رقم 24787144 - 24797441 :فاك�س رقم24796660 :
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
عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط لتنمية احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط لتنمية احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1319082وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢2/9/13م ،للم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم96080703 :
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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ها�شم بن من�صور بن �سيف ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ملحة الر�ؤية الوا�ضحة للتجارة �ش.م.م
يعلن ها�شم بن من�صور بن �سيف ال�شام�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ملحة الر�ؤية الوا�ضحة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1302382للم�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
التـي:
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 12521 :ر.ب113 :
هاتف رقم95740705 :
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
خالد بن حممد بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية العظمى للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن را�شد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التقنية العظمى للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1214303وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢2/4/13م ،للم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
والية قريات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 333 :ر.ب120 :
هاتف رقم98999519 :
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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فائزة بنت مو�سى بن نور عينا�شة اجلنيبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العقيق الأخ�ضر للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن فائزة بنت مو�سى بن نور عينا�شة اجلنيبية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة العقيق الأخ�ضر
للتجارة  -ت�ضامنية ،امل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،8078556وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
حمافظة الربميي
�ص.ب 111 :ر.ب512 :
هاتف رقم99803465 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أمني بن عبداللـه بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقطة املميزة �ش.م.م
يعلن �أمني بن عبداللـه بن �سامل العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النقطة املميزة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1252280وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم97033317 :
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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عبدالقادر بن �سامل بن حممد باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الباتك ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبدالقادر بن �سامل بن حممد باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الباتك ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1152749
وفقا التفاق ال�شركاء ٢٠٢2/9/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم95352482 :
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 هديل للأزياء  -ت�ضامنية
يعلن عبدالقادر بن �سامل بن حممد باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هديل للأزياء -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1257036وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢2/9/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
هاتف رقم95352482 :
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 جتار اخلليج العاملية  -ت�ضامنية
يعلن عبدالقادر بن �سامل بن حممد باعمر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جتار اخلليج العاملية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1287700وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢2/9/2م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
هاتف رقم95352482 :
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
عبداللـه بن وين بن بطي اخلمي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر رمال اخلليج املتميزة  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن وين بن بطي اخلمي�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صقر رمال اخلليج
املتميزة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1266157وفقا التفاق
ال�شركاء ٢٠٢2/9/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 197 :ر.ب611 :
هاتف رقم98187749 :
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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�أحمد بن جميل بن حميد املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح العقدة للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن جميل بن حميد املالكي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صروح العقدة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1015023وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢2/9/4م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم98963906 :
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
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خزائن الباطنة العاملية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خزائن الباطنة
العاملية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3190021وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 121 :ر.ب319 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن نا�صر بن �سعيد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض املدة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن نا�صر بن �سعيد ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ريا�ض املدة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،5119642وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢2/9/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 49 :ر.ب611 :
هاتف رقم99005377 :
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
�سامل بن مرزوق بن را�شد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شوامخ مكة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن مرزوق بن را�شد امل�سكري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شوامخ مكة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1077011وللم�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
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 3 :ر.ب400 :
هاتف رقم95959970 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن علي بن �سعيد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح الرميلة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن �سعيد الناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيح الرميلة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1029252وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 64 :ر.ب323 :
هاتف رقم99568794 :
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
�سامل بن حممد بن جرب ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة ال�شباب املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن حممد بن جرب ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطورة ال�شباب املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1162743وفقا التفاق ال�شركاء
٢٠٢2/7/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
كر�شاء  -والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم95326009 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحرتاف الهند�سي العاملية �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االحرتاف الهند�سي
العاملية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1204613وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/9/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121 :
هاتف رقم99228511 :
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
علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول التجارية املتطورة �ش.م.م
يعلن علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احللول التجارية
املتطورة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1664697وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/8/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 171 :ر.ب130 :
هاتف رقم95155255 :
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 النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوادي للتنمية والتطوير �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـته امل�صفي ل�شركة
الوادي للتنمية والتطوير �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ،1207413
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة ذو التاجني �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـته امل�صفي
ل�شركة جمموعة ذو التاجني �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ،1031180
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب بيت املحا�سبة الدويل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع ر�أ�س احلد ال�سياحي �ش.م.م
يعلـن مكتب بيت املحا�سبة الدويل ب�صفـته امل�صفي ل�شركة منتجع ر�أ�س احلد ال�سياحي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،4084942عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�صل اخلليج للتجارة (�شركة منطقة حرة) �ش.م.م
يعلـن مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ن�صــل اخلليــج للتجــارة
(�شركة منطقة حرة) �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ،1322011
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو �شهد املتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شاريع �أبو �شهد
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1119314عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاروق العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفي ل�شركة فاروق
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1789830عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن ها�شل بن حممد ال�شهومي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع كهنات للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن بدر بن ها�شل بن حممد ال�شهومي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة طالئع كهنات للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1135465عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املركز التقني احلديث للحا�سب الآيل والإلكرتونيات �ش.م.م
يعلـن �سعيــد بن مبــارك بن �سعيــد ال�سهي ب�صفـته امل�صفي ل�شرك ــة املرك ــز التقن ــي احلديــث
للحا�سب الآيل والإلكرتونيات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم
 ،3316661عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن جمعة بن حممد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمة احلديثة للإن�شاءات والتعمري �ش.م.م
يعلـن حممد بن جمعة بن حممد الزدجايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركة القمة احلديثة للإن�شاءات
والتعمري �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1079180عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سني بن را�شد بن نا�صر البداعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغ�صان ال�سالم �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن را�شد بن نا�صر البداعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أغ�صان ال�سالم �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1255904عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أميــن بن بــدر بن �سلطــان بن عي�ســى
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جود فود �ش.م.م
يعلـن أ�ميــن بن بــدر بن �سلطــان بن عي�ســى ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جود فود �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1047630عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بواين ال�ستثمار وتطوير العقارات �ش.م.م
يعلـن أ�ميــن بن بــدر بن �سلطــان بن عي�ســى ب�صفـته امل�صفي ل�شركة بواين ال�ستثمار وتطوير
العقارات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1058919عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الفوار�س العاملية �ش.م.م
يعلـن �شيخان بن �سعيد بن حميد الفار�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �شموخ الفوار�س العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1220998عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزيرة الريا�ضة �ش.م.م
يعلـن حيان بن علي بن مال اللـه اللواتي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة جزيرة الريا�ضة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1224921عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن �سامل بن حمد الوح�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل �ضنك الوطنية �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �سامل بن حمد الوح�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة معامل �ضنك الوطنية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1214882عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فتحي بن خليفة بن عبيد البدري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الدقم للنقل �ش.م.م
يعلـن فتحي بن خليفة بن عبيد البدري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة مرتفعات الدقم للنقل �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1328466عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أمين بن رحيم بخ�ش بن �سماء البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ناريندر بال و�شركائه �ش.م.م
يعلـن �أمين بن رحيم بخ�ش بن �سماء البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ناريندر بال و�شركائه
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرقم  ،1160071عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق الف�ضية العاملية �ش.م.م
يعلـن أ�ميــن بن رحي ــم بخ ــ�ش بن �سم ــاء البلو�ش ــي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الآفاق الف�ضية
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1262722عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد �سيد �صديق �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صمم للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلـن حممد �سيد �صديق �إبراهيم ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة امل�صمــم للتكنولوجيــا �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1328269عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حافظ بن حممد بن �سلطان ال�شيباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بني �شيبان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حافظ بن حممد بن �سلطان ال�شيباين ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة بني �شيبان للتجارة  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،7048122عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إ�سماعيل بن عبداللـه بن �أحمد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل �شربثات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �إ�سماعيل بن عبداللــه بـن �أحمــد اجلنيبــي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة ت ــالل �شربثــات
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ،5150345
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي عبداحل�سني �شعبان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبنو�س للحالقة والتجميل �ش.م.م
يعلـن علي عبداحل�سني �شعبان ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الأبنو�س للحالقة والتجميل �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1089541عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خمي�س بن �سعيد بن را�شد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�سي ال�شرق الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن خمي�س بن �سعيد بن را�شد الناعبي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة روا�ســي ال�شــرق الوطني ــة -
ت�ضامنيــة ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1193841عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن �سامل بن ماجد احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل املنرتب احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن �سامل بن ماجد احلجري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة معامل املنرتب احلديثة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1143884عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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وليد بن عبيد بن غريب القطيطي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط لغ�سيل املالب�س �ش.م.م
يعلـن وليد بن عبيد بن غريب القطيطي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة م�سقط لغ�سيل املالب�س
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1365636عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن ف�ضل بن كرمي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة العاملية للم�شاريع �ش.م.م
يعلـن حممد بن ف�ضل بن كرمي البلو�شي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة املتحدة العاملية للم�شاريع
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1085821عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �صالح بن حممد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رونق الربكة للم�شاريع التجارية احلديثة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �صالح بن حممد الر�شيدي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة رونق الربكة للم�شاريع
التجارية احلديثة  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ،1275473
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن جمعة بن حممد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة القمة للخدمات الكهربائية واملكيانيكية والفنية �ش.م.م
يعلـن حممد بن جمعة بن حممد الزدجايل ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة القمة للخدمات الكهربائية
واملكيانيك ــية والفني ــة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ،1771647
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خالد بن من�صور بن م�سلم ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجوم اخلم�سة للتعدين �ش.م.م
يعلـن خالد بن من�صــور بن م�سلــم ال�شنفــري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة النج ــوم اخلم�س ــة
للتعدين �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1121000عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطل�س للخدمات الزراعية  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن من�صــور بن م�سلــم ال�شنفــري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �أطل�س للخدمات
الزراعية  -ت�ضامني ــة ،وامل�سجل ــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،2195224عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن عبداللـه ال�صقري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول الع�ضوية عرب الإنرتنت �ش.م.م
يعلـن �سامل بن علي بن عبداللـه ال�صقري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة حل ــول الع�ضوي ــة عب ــر
الإنرتنت �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم  ،1382432عن انتــهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن ح�سني امل�شهور باعمر
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املن�صة احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن علي بن ح�سني امل�شهور باعمر ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة املن�صة احلديثة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم  ،1150464عن انتــهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن مال اللـه بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جتارة املحيطات الكربى �ش.م.م
يعلـن علي بن مال اللـه بن علي اللواتي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة جتارة املحيطات الكربى
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1760939عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عماد بن �أحمد بن �سامل ال�شيداد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هيلة الراكة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عم ــاد بن �أحم ــد بن �سال ــم ال�شي ــداد ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة هيلة الراكة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،2162296عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن نا�صر بن �سعيد الأ�شخري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القائد املميز العاملية �ش.م.م
يعلـن خالد بن نا�صر بن �سعيد الأ�شخري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة القائد املميز العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1285652عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن را�شد بن �سليمان املنظري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجاء العاملية خلدمات الطاقة �ش.م.م
يعلـن �سليمان بن را�شد بن �سليمان املنظري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة بهجاء العاملية خلدمات
الطاقة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1347665عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبدال�سالم بن �سامل بن حمد العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهل دلتا للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عبدال�سالم بن �سامل بن حمد العلوي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �سه ــل دلت ــا للتجــارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1122872عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن عبداللـه بن �أحمد العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجيال �شافع للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن �أحمد العامري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �أجيــال �شافــع للتج ــارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،5146143عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أمين بن رحيم بخ�ش بن �سماء البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعجوبة م�سقط للإن�شاءات �ش.م.م
يعلـن �أمين بن رحيــم بخـ�ش بــن �سم ــاء البلو�ش ــي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �أعجوبة م�سقط
للإن�ش ــاءات �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1141902عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن علي بن عامر املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزالن �صحراء الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن علي بن عامر املعمري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة غزالن �صحراء الباطنة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1069755عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن حفيظ بن �سامل معروف
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قهوة العرب العاملية  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حفيظ بن �سامل معروف ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة قهوة العرب العاملية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم  ،1254761ع ــن انت ــهاء �أعمــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
طالب بن من�صور بن �سليمان الكيومي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س �صحار اجلديدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن طالب بن من�صور بن �سليمان الكيومي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة نربا�س �صحار اجلديدة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1270183عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أيوب بن �سليمان بن نا�صر ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالك فهود للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أيوب بن �سليمان بن نا�صر ال�صبحي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �أفالك فهود للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1232161عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يا�سر بن عبداللـه بن �سعيد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الفار�سي واملالكي للمقاوالت وال�صيانة العامة �ش.م.م
يعلـن يا�سر بن عبداللـه بن �سعيد الفار�سي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الفار�سي واملالكي للمقاوالت
وال�صيانة العامة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1007701عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �أحمد بن �سلطان املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتار �شنا�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن �سلطان املعمري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �أوتار �شنا�ص املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1135351عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن علي بن عامر املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزالن جبال جمان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن علي بن عامر املعمري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة غزالن جبال جمان للتجارة -
ت�ضامني ــة ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1069781عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يعقوب �سبيل داد رحيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سيم املتحدة �ش.م.م
يعلـن يعقوب �سبيل داد رحيم البلو�شي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة و�سيـ ــم املتح ــدة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1040543ع ــن انتهــاء �أعمــال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الكندي للأعمال �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن �سعيد بن حممد البلو�شي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة دار الكندي للأعمال �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1353932عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة الأطل�س للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة ل�ؤل�ؤة الأطل�س للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1148413عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ستاق للهند�سة والتجارة  -تو�صية
يعلـن يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الر�ستــاق للهند�ســة
والتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1143695عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ساء للهند�سة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن يعقوب بن مبارك بن �سلطان الغافري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة امل�س ــاء للهند�س ــة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1172759عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن باقر بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي ال�سالم للم�شاريع املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن باقر بن علي العجمي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة وادي ال�س ــالم للم�شاريع
املتحــدة  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1164188عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خمي�س بن �سعيد بن را�شد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان احلمراء الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن خمي�س بن �سعيد بن را�شد الناعبي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �أركــان احلمــراء الوطنية -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1171517عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل اخل�ضراء للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة ظالل اخل�ضراء للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1210956عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مدين بن �سليمان بن حممد الدغي�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سطورة العالية للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن مدين بن �سليمان بن حممد الدغي�شي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الأ�سطورة العالية
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1121417عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سالم بن �سعيد بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�صفيح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سالم بن �سعيد بن حممد احلارثي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة جنوم ال�صفيح للتجارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامني ــة ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،1137889عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن علي بن عامر املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غزالن �صحراء الغبرياء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيــف بن علــي بن عامــر املعمري ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة غزالن �صحــراء الغبيــراء
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1069084عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن مال اللـه بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متام املحدودة �ش.م.م
يعلـن علي بن مال اللـه بن علي اللواتي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة مت ــام املح ــدودة �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1114557عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
زهرة بنت نا�صر بن �سلطان الربيعية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة اخلابورة املتحدة للتجارة  -تو�صية
تعلـن زهرة بنت نا�ص ــر بن �سلط ــان الربيعي ــة ب�صفـتها امل�صفـية ل�شركــة بهجة اخلابورة
املتحدة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1130131عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار احلمراء �ش.م.م
يعلـن طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة دار احلم ــراء �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1113967عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز العفيفة للت�سوق �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابــات ب�صفـتــه امل�صفـ ــي ل�شركــة مرك ــز العفيف ــة
للت�س ــوق �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،3313530عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ش.م.م
يعلـن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شــارات املالي ــة واالقت�صادي ــة ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركــة تكنولوجيا النظم املفتوحة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم
 ،1399411عــن انتهــاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الوطنية خلدمات املياه واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي لل�شركــة الوطنية خلدمات
املياه واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،6058248عــن
انتهــاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن هالل بن حمود ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املكالء املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن هالل بن حمود ال�شكيلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة املكالء املتكاملة  -ت�ضامنية،
وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1106059عــن انتهــاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-205-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1460

جمعة بن ن�صيب بن فرحان املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س ال�شاطئ للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن جمعة بن ن�صيب بن فرحان املرزوقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة �شم�س ال�شاطئ للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،3216268عــن انتهــاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن علي بن عامر املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ه�ضاب الغبرياء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن علي بن عامر املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة ه�ضاب الغبرياء للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1075932عــن انتهــاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور جبال الباطنة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن علي بن عامر املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركــة �صقور جبال الباطنة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1071504عــن انتهــاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم جمان الربونزي للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سيف بن علي بن عامر املعمري ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة جن ــم جم ــان الربون ــزي
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1061753عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن را�شد بن �سليمان الغيثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجماد ال�شام للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن را�شد بن �سليمان الغيثي ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة �أجماد ال�شام للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،8066086عــن انتهــاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن حممد بن جمعة املخيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل �صور الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن جمعة املخيني ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة عامل �صور الوطنية
للتجــارة  -تو�صيــة ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،1238968عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللواء العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن جمعة املخيني ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة اللواء العاملية
للتج ــارة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1241159عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن مال اللـه بن علي اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريا�ضة للجميع �ش.م.م
يعلـن علي بن مال اللـه بن علي اللواتي ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة الريا�ضة للجميع �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1472062عــن انتهــاء �أعمال 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 العاملية املتحدة للمعادن وامل�شاريع �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صــفي لل�شركــة العاملية املتحدة للمعادن
وامل�شاريع �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1132177عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة دبي �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة جمموعة دبي �ش.م.م،
وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1126462عــن انتهــاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الوطنية الأولى �ش.م.م
يعلـن عبدالل ــه بن �سعيــد بــن حمـد الدرعــي ب�صفـتــه امل�صــفي لل�شرك ــة العاملي ــة الوطنيــة
الأول ــى �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1029738عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب العامل الدولية �ش.م.م
يعلـن عبدالل ــه بن �سعيــد بــن حمـد الدرعــي ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شرك ــة عرب العامل الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم  ،1156639عــن انتهــاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممود بن جعفر بن حممد العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوطنية خلدمات الطاقة احلديثة �ش.م.م
يعلـن حممود بن جعفر بن حممد العجمي ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة الوطنية خلدمات
الطاقة احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1091678عــن
انتهــاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إ�سماعيل بن عبداللـه بن �أحمد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادر �شربثات للتجارة �ش.م.م
يعلـن �إ�سماعيل بن عبدالل ــه بن �أحمــد اجلنيبــي ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة ب ــوادر �شربث ــات
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1065879عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزدجايل للخدمات املتحدة �ش.م.م
يعلـن طالل بن مو�سى بن علي الزدجايل ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة الزدجايل للخدمات
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1145226عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
بدر بن نا�صر بن را�شد املطاعني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات احلفر �ش.م.م
يعلـن بدر بن نا�صر بن را�شد املطاعني ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة ال�شرق الأو�سط خلدمات
احلفر �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1006041عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الرخاء الع�صرية  -ت�ضامنية
يعلـن عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان الأن�صاري ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة م�شاريع
الرخاء الع�صرية  -ت�ضامنية ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم ،1127967
عــن انتهــاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مراد غالم حيدر قادر بخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق التجارية املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مراد غالم حيدر قادر بخ�ش البلو�شــي ب�صفـتــه امل�صــفي ل�شركــة ا آلف ــاق التجاري ــة
املتكاملة �ش.م.م ،وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1066240عــن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جريجوري مكليان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة خلدمات ال�ضيافة والتجارة �ش.م.م
يعلن جريجوري مكليان ب�صفـته امل�صــفي ل�شركة املدينة خلدمات ال�ضيافة والتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقــم  ،1223551عــن انتهــاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن غريب بن �سامل الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن غريب بن �سامل الربيكي وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن غريب بن �سامل الربيكي ب�صفـته امل�صــفي ل�شركة عبداللـه بن غريب بن
�سامل الربيكي وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتج ــاري
بالرقــم  ،1267891عــن انتهــاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�شرق الأو�سط الكهروميكانيكية واخلدمات الأمنية �ش.م.م
يعلن مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـته امل�صــفي ل�شركة
ال�شرق الأو�سط الكهروميكانيكية واخلدمات الأمنية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجـل
الـتج ــاري بالرقــم  ،1308239عــن انتهــاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن عبدالعزيز بن علي املردوف الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلج للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن عبدالعزيز بن علي املردوف الكثريي ب�صفـته امل�صــفي ل�شركة حلج للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،2100509عن انتهــاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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