
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1395(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة  

                                                           وزارة العمـــل                       
اإعـــــــالن ب�ســــــاأن طلــب ت�سجيـــــــل نقــابــــــة عمــاليــــــــــة.     

                                    وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعالن ب�ساأن جتديــد مــدة حمايـــة مناذج �سناعية.

الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سميم احلديث �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدخل - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباق الربونزية �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اليحمدي لالت�سالت �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرن يافور التجارية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق ال�سم�ص الباهر - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني الفج �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ساحل ال�سيب احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة امل�سرقة للهند�سة والتقنيات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان لل�سناعات احلديدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سداقية لتنظيم املعار�ص - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلا�سليون الع�سرية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوفون للعقارات �ص.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ص اأن اأ�ص للم�سروعات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرتاتيجي اند �سريفيز )ال�سرق الأو�سط( �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربعمي املتحدة للتجارة والت�سويق �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سول للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  العنان املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي القرط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا�سل للنقل واملعدات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار العامل �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سرتين اجلديدة �ص.م.م.

الآيل  احلا�سب  و�سيانة  لبيع  �سما  مركز  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

والهواتف النقالة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة ال�ساطئ للتجارة - ت�سامنية.



للتجارة  املتكاملة  احلديثة  الحتاد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـــالن عن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة اأبو نهيان و�سريكه العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الداخلية للر�سم على الزجاج - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املواقف التجارية �ص.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات حريط املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهج  ال�سحيح للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البنيان املر�سو�ص للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمون للمقاولت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة م�سقط للمجوهرات �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ص الر�ستاق للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأن بي �سي �سي اخلليج �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط للمعار�ص �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليوم للدعاية والإعالن �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حاج لالأقم�سة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرخ الأبي�ص �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفق البدر احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بالل للمقاولت والنقل �ص.م.م.

و�سريكه  املخمري  حمد  بن  حممد  بن  حمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

اأن  العام لعمــال �سلطنة عمان  العمالية واالحتــاد  العمالية واالحتادات  النقابات  وعمل 

عـــمال �سركة ) القمر للحديد وال�سلب ( تقدمـــوا اإلى املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة 

بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة، ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على هـذا 

الطلـب، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة 

بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــالن

تعلـــن دائــرة امللكيـــة الفكريـة وفقا لأحكام املادة )4/24( من قانــون حقوق امللكيــة ال�سناعيــة 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�سناعية 

امل�سجلة املذكورة باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �سنوات اأخرى.

تاريـخ الت�سجيـلا�ســــم ال�سركــــةرقم النموذج ال�سناعيم

1OM/ID/2016/00032016/4/5ماريكو ليمتد

2OM/ID/2016/0007  2016/9/21كي واي بي كوربوري�سن

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 98209

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غرف اإيوائية, خدمات متوين غذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذوق امللكي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2015/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 112115

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البقالة, التموينات, الربادات, اخل�سراوات والفواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو فجر املتميزة للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/8/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 112746

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حي اجلامع الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134206

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب ال�سفر وال�سياحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ب�سمة اجلبل الأخ�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134450

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هال العاملية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136514

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�ساطة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا ال�سرقية املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138624

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت ترفيه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خ�سب اجلوز الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138625

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت ترفيه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خ�سب اجلوز الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139560

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع العبايات وال�سيل والعطور وم�ستح�سرات التجميل واحلقائب واملنتجات اجللدية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع زينة ظفار احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142964

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هاجر لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142974

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى ع�سائر وم�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة �سط العرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143236

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللوى العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكارم العاملية للتجارة واخلدمات الهند�سية والطاقة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143751

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تدريبات اللياقة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذروة املجد الغربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143849

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستدامة مبتكرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143874

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر الربجميات على ال�سبكة املعلوماتية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ع�سر التكنولوجيا للحلول الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143882

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل بودرة, توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, توابل �سلطة, معجون �سوكولتة 

غري  بن  باملك�سرات,  املح�سوة  بي�ساء(  راحة  اأو  )حلوى  النوغات  مك�سرات,  على  يحتوي 

محم�ش, بهارات, مخلالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوء املودة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

-16-



اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143960

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأدوات محالت التجميل, البيع بالتجزئة 

البيع  الزينة والبخور,  التجميل و�سابون  املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات  املتاجر  فـي 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اآناقتي الواعدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144293

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سه  �سوكولتة, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام 

�سوفان, رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة, تورتات مح�سوة باملربى 

مطلي  جوز  الكعك,  لتزيني  بال�سوكولتة  �سوكولتة,حال  مو�ش  املقبالت,  اأو  الفاكهة  اأو 

بال�سوكولتة, معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة, معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات, كرات 

اأو غريها,  ال�سوكولتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

خبز بال�سوكولتة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه وادي ا�سمور للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144529

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الروؤية الواعدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144756

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخليط العربي املمتاز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144793

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عي�سى الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144803

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة احلا�سب الآيل والألعاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنية لأجهزة احلا�سب الآيل املكتبي والألعاب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144854

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سة اإلكرتونية توفر خدمات الإ�سالح وال�سيانة والتنظيف والت�سويق لها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرابطة ال�سم�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144963

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش)غ�سيل وكي املالب�ش بالبخار(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلربات الفنية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145005

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سداء املعبيلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145119

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مخابز وحلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات الكادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145264

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالم للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145521

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مفتاح �سول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145539

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث املنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الروؤية الواعدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145802

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق للمواد الغذائية وال�ستهالكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة الأحالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145803

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سناد اخلليج الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145804

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مر�سى اللبان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145805

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع القوافل املتاألقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145806

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�ش واأحذية رجالية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سدقاء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145807

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتجمة)خدمات الرتجمة والتدقيق اللغوي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتب الق�سر للرتجمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145810

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب محاماة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عدنان اجلهوري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145811

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالرحمن بن يو�سف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145813

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق اإلكرتوين خا�ش باإدارة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدائل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145814

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه, م�سروبات فواكه اأو خ�سار مخلوطة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجدين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145815

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار ال�سيارات وزينة ال�سيارات واك�س�سوارات ال�سيارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن نعمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145816

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)مقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القب�سة احلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145819

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمر الكبري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145820

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي, تاأجري معدات الت�سوير ال�سينمائي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة العقري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145821

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن اخلربة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145822

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن م�سارب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145825

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو دعائية, تنظيم معار�ش مهنية لغايات جتارية واإعالنية, 

مناذج  اإعداد  خدمات  الفنية,  املعار�ش  تقدمها  التي  الفنية  لالأعمال  التجزئة  خدمات 

الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأعمال املعار�ش العمانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145826

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العرو�ش خدمات متعهدي احلفالت, تقدمي خدمات  تنظيم  الراق�سة,  تنظيم احلفالت 

دليل,  برفقة  الت�سلق  رحالت  ترتيب  املو�سيقية,  احلفالت  واإدارة  تنظيم  الت�سلية,  قاعات 

العار�سني  تزويد  ريا�سية,  ت�سهيالت  توفري  توفري,  ال�ستجمام  و�سائل  الت�سلية,  خدمات 

واإدارة  تنظيم  ندوات,  واإدارة  تنظيم  التعليم,  اأو  للرتفيه  النوادي  خدمات  للفنانني, 

لغايات  املعار�ش  تنظيم  الرتفيه,  عن  معلومات  الجتماعات,  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات, 

ثقافية اأو تعليمية, تنظيم املباريات الريا�سية, تنظيم حفالت ترفيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاجواين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145828

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإعا�سة والتموين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفوح عربي للم�ساريع الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145829

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وقود, �سحم لل�سيور, برتول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املها لت�سويق املنتجات النفطية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145830

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برتول, برتول خام اأو مكرر, وقود, �سحم �سناعي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املها لت�سويق املنتجات النفطية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145831
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املك�سرات والنب والتوابل العطارة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوابل اخل�سراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145832
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الأثريية والزيوت العطرية, ملح, عوامل تغليظ 
دقيق  حلو,  فلفل  زجنبيل,  خبز  بهارات,  طبيعية,  محليات  كركم,  الغذائية,  املواد  لطهي 
للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, دقيق �سويا, طحني قمح, 
ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�ش �سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, منكهات للكعك 
متا�سك  عوامل  تابل,  زجنبيل  كعك,  عجينة  كعك,  م�سحوق  العطرية,  الزيوت  بخالف 
املثلجات ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز لأغرا�ش 
كت�ساب  خل,  الب�سري,  للطعام  برغل  الغذائية,  لل�سناعات  معد  غلوتني,  دابوق  الطهي, 
�سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, 
مواد تخمري, خمرية, مواد متا�سك ال�سجق, معكرون معجنات, معكرونة, ذرة مطحونة, 
ذرة محم�سة, خبز, مالتوز �سكر امللت, دب�ش للطعام, قطر ال�سكر, نعناع للحلويات, ع�سل 
نحل, �سعري مق�سر, خردل, جوز الطيب, نودلز معكرونة رقيقة, فطائر, �سعري مطحون, 
�سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز افرجي, فلفل توابل, 
بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافيويل, �سو�ش حلويات, 
اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�ش, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي 
معكرونة رفيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال لغايات 
مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, معجنات مقطعة, مطريات 
لوز,  حلوى  املثلجات,  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل,  �ساحلة  مثلجات  املنزلية,  للغايات  حلوم 
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بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات 
الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام اأ�سا�سه �سوفان, رقائق �سوفان, دقيق 
اأ�سا�سها  القهوة, م�سروبات  اأ�سا�سها  البرية, م�سروبات  �سو�ش حلويات, خل  اأ�سابع  �سوفان, 
منتجات  رقائق  لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو, 
حبوب, الت�ساوت�ساو توابل, ك�سك�ش �سميد, خال�سة ال�سعري املنبت امللت, للطعام, �سعري منبت 
ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل م�سنعة من الفواكه اأو 
اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية, ماء بحر 
للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�ش, ك�سرتد, هالميات جلي, 
فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة, اأقرا�ش 
�سينية,  فطائر  توابل,  هندية  مقبالت  مثلجة,  حلويات  جممد  لنب  �سويا,  �سل�سة  اأرز, 
تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, لب خبز, تبولة, حالوة 
طحينية, تورتات مح�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة مرق اللحم, معجون حب 
ال�سويا توبل, اطعمة خفيفة قائمة على احلبوب, اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على الأرز, لب 
الذرة, �سودا خبازة, دقيق لب الذرة, م�سحوق خبازة, اأع�ساب محفوظة, الوجبات اجلاهزة 
)حلوى(  املو�ش   , �سوكولتة  مو�ش  جممد,  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة,  على  القائمة 
باجلنب  ال�سمك,  اأو  اللحم  فيه  يو�سع  تخليل  مرق  �سل�سات,  )فواكه(  كولي�ش  �سكريات, 
املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل,  اخلنزير  حلم  �سو�ش,  بي�ستو  ال�سندوي�سات, 
توابل, بذور القمح لأغرا�ش ال�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني, ق�سدة 
التارتار لأغرا�ش الطهي, اإ�سافات الغلوتني لأغرا�ش الطهي, �سل�سلة املعكرونة, لوح من 
 ,pastry dough �ساي,  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو  ورد  �سكر نخيلي, عجني,  احلبوب, 
بيلميني عجائن مح�سية باللحم, حل بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حال باحللويات لتزيني 
الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات 
من  ياباين  طبق  رامن  مح�سية,  فطائر  جياوزي  مطبخية,  لغايات  اأرز  عجينة  مح�سية, 
يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة,  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة, 
ماحلة, بوريتو�ش, جيمباب طبق كوري من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, 
اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سه  معجون 
دقيق, �سراب الأغاف محليات طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جممدة مكونها 
البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  الأرز,  الأ�سا�سي 
مربى احلليب, بيبيمباب اأرز مخلوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز 
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�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور 
ال�سم�سم توابل, مخلالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات, طحني احلنطة ال�سوداء, 
حبوب كينوا معاجلة, برغل, حنطة �سوداء معاجلة, �سل�سة التوت الربي بهارات, �سل�سة 
التفاح بهارات, قطع خبز محم�ش, لومبري خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, 
من  بوظة  �سرائح  املخمرة,  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة,  ب�سكويت  �سينبي 
الفا�سولياء احلمراء املحالة, �سكاكر النعناع لإنعا�ش النف�ش, علكة لإنعا�ش النف�ش, �سعريية 
معكرونة, اأودون, �سعريية معكرونة, �سوبا, خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, لك�سا 
)ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد 
بال�سوكولتة,  خبز  املعجنات(,  من  )نوع  كرو�سان  غريها,  اأو  ال�سوكولتة  ب�سل�سة  مزينة 
�ساي من اأع�ساب البحر, كرميا محروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية �ساحلة لالأكل, كرات 
جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سولت القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال 
الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو 
اأع�ساب بحرية توابل, عجينة لوز,  با�ستا,  هري�ش )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(, 
يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, منقوعات غري طبية, منكهات 
املواد  بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ  توابل  للقهوة, م�ستح�سرات منكهة للطعام, 
الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, 
حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري محم�ش, م�ستح�سرات نباتية 
�سكاكر,  كارميل  املخللة,  الكرب  نبات  براعم  تابل,  قرفة  كعك,  للقهوة,  كبدائل  ت�ستخدم 
كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست لغايات طبية, هندباء برية بدائل للقهوة, 
�ساي, �سوكولتة, مرزبانية, كب�ش قرنفل تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب الذرة, 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر محالة بانكيك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرياف املن�سورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145833

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زلل العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145834

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوبيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145835

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممعات جتارية ا�ستهالكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الكمياين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145836

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوحات تذكارية غري معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت فن �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145837

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات بيع املواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبيد بن �سالح بن عبيد الربعاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145838

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة منور البحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145839

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد الأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد يا�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145840

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سار والكمة العمانية والعطور والبخور 

املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  الهاتف  الت�سويق عرب  الرجالية(, خدمات  وامل�ستلزمات 

املتخ�س�سة للم�سار والكمة العمانية والعطور والبخور وامل�ستلزمات الرجالية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعماق اخلو�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145841

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عثمان البلو�سي للت�سويق واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145842

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقر الدريز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145843

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاعات و�سالت الأفراح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالء بركاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145844

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 )بيع الزهور الطبيعية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع الزخرفة امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145845

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سمة املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145846

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة التميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145847

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة احلا�سوب وم�ستلزماته وكامريات املراقبة والأجهزة الإلكرتونية الأخرى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بن معوي�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145849

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع وتاأجري ف�ساتني الأفراح(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدر الرا�سدي و�سريكته للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145850

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سيات وللكتب اجلديدة وال�سحف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ه�ساب امل�سنعة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145851

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

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

مطاعم وا�سوكو, خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا, تزيني الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهمة املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145852

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطفاء احلريق, �سبكات ر�ش للوقاية من احلريق,  بيع طفايات احلريق, فوهات خراطيم 

خراطيم لإطفاء احلريق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر �سحار املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145853

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )خدمات الكوفـي �سوب والقهوة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اوبال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145854

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم املربدة واملجمدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سيم للذبائح والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145855

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لبيع اأجهزة احلا�سب الآيل والربامج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه الغفيلي واأولده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145856

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مخلالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع يعقوب العامري احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145857

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البناء واملقاولت الإن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التعمري واخلدمات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145859

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأثاث, بيع لوازم غري معدنية لالأثاث, بيع فر�سات للتخييم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت اجلميل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145860

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سام احلو�سني للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145861

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية, العالج الطبيعي, خدمات العالج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تربة الوطن للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145862

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ساء �سبكات الت�سال للهاتف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سا�ش البناء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145863

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خط المتياز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145864

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لربامج وم�ستلزمات احلا�سب الآيل واإ�سالح و�سيانة 

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  والبيع  للحا�سوب  الطرفية  واملعدات  احلا�سوب  اأجهزة 

للهواتف النقالة وم�ستلزماتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء املدينة احلديثة للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145865

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الربميي العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145866

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأجهزة الإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نخوة �سمائل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145867

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات رجالية ون�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املزيج املنتظم للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145868

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الختيار النادر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145869

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع الهدايا وم�ستح�سرات التجميل وال�سابون والبخور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتك لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145871

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة احللوى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوب اإزكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145872

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

محالت بيع الع�سائر ومحالت البوظة )الآي�ش كرمي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيوي للع�سائر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145873

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )�سبغ و�سمكرة ال�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عبداللـه و�سلمى الوهيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145874

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ح�سون ال�سمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145881

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق رجايل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاطمة عبداللـه �سامل الها�سمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145883

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيوم ال�سرقية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145885

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الورود والتحف والهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرمحي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145886

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر مرباط العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145889

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة )مطابع غري متخ�س�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع و�سط املدينة الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145890

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة دار اجلنوب الراقي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145891

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم املربدة واملجمدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط اخلري لالأعمال املتكاملة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145892

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سم�سرة الأوراق املالية, ا�ستثمار الأموال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية لإدارة الأ�سول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145894

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والهدايا واحللويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرتكي هوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20

-60-



اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145896

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت العز الراقي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145897

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع واإ�سالح ال�ساعات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الق�سر الفريد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145899

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأطباق ال�سهية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145900

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأطباق ال�سهية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145902

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وجبات  تقدم  التي  واملقاهي  اأ�سا�سي  ب�سكل  م�سروبات  تقدم  التي  املقاهي)املقاهي  خدمات 

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املونة لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145904

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوظة, بوظة جممدة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, �سكاكر لالأكل, 

باوزي كعكات مح�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�س�سة املع�سني ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145907

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج  اأو  والإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات  والإعالن,  الدعاية  وكالت  خدمات 

الن�سو�ش,  اأو دعائية, معاجلة  املعار�ش لغايات جتارية  الت�سويق, تنظيم  اأبحاث  املبيعات, 

تاأجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم, اإنتاج الأفالم الإعالنية, ت�سويق, حت�سني 

محرك البحث لتعزيز املبيعات, ت�سميم مواد دعائية, اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد, ن�سر 

مواد الدعاية والإعالن, تاأجري مواد الدعاية والإعالن, ن�سر ن�سو�ش الدعاية والإعالن, 

دعاية واإعالن, الإعالن بالراديو, الدعاية والإعالن عرب التلفزيون.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزمان واملكان للخدمات الإبداعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145909

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معهد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعارف العلمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146205

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ساير البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144956   

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:الهدف اجلديد للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 252057 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/7

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب: 828 ر.ب: 112, روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137554
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العربية  اململكة   313311 الظهران  ال�سرقي  ال�سارع   1 رقم  �سارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/12
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139570
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجللي  واملطهية،  واملجففة  املحفوظة  واخل�سراوات  الفواكه  الداجنة،  والطيور  الأ�سماك 
واملربيات و�سل�سات الفواكه، البي�ش واحلليب ومنتجات الألبان الأخرى، �سمك الن�سوفة، 
زبدة، كرمية الزبدة، كافيار، جبنة، �سرطان النهر)غريحي(، ق�سدة )منتجات األبان(، ق�سدة 
غذائية  منتجات  )فيليه(،  طرية  �سمك  �سرائح  بي�ش،   ،) حية  )غري  ق�سريات  مخفوقة، 
محفوظ،  �سمك  حي،  غري  �سمك  الب�سري،  لال�ستهالك  �سمك  دقيق  ال�سمك،  من  معدة 
�سمك مملح، بي�ش ال�سمك املعالج، �سمك معلب، منتجات غذائية معدة من ال�سمك، �سمك 
محار)غري  نباتي،  �سمن  حي(،  )غري  بحري  جراد  حي(،  بحري)غري  �سرطان  الف�سيخ، 
حي(، رقائق بطاطا، �سلمون، �سمك مملح، �سردين، اأ�سماك ق�سرية غري حية، جمربي غري 

حي، �سمك تونا، ق�سدة مخفوقة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارم قري�ش األ األ �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي،   ،118351 �ش.ب:  بلدينغ،  جي  ام  جي  ميثارود،  عود  دبي،  بر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش ب : 2366 ر.ب:112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140226
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مراييال مالب�ش، ا�سكتة )لفاعات عنق عري�سة(، �سراويل لالأطفال)مالب�ش(، بندانات)مناديل 
للرقبة(، اأرواب ا�ستحمام، �سنادل ا�ستحمام، �سبا�سب ا�ستحمام، اأغطية راأ�ش لالإ�ستحمام، 
�سراويل اإ�ستحمام، اأثواب اإ�ستحمام، �سراويل اإ�ستحمام، مالب�ش لل�ساطئ، اأحذية لل�ساطئ، 
اأحزمة )مالب�ش(، اأحزمة للنقود )مالب�ش(، برييه )قبعات م�ستديرة م�سطحة(، مراييل 
للمالب�ش،  �سيالت  )بيا�سات(،  �سدارات  و�ساحات،  الورق،  من  م�سنوعة  غري  لالأطفال 
ق�سرية(،  ن�سوية  )�سرتات  قمي�سولت  )مالب�ش(،  ق�سرية  بنطلونات  لل�سدر،  م�سدات 
مالب�ش،  عباءات،  ا�ستحمام،  قبعات  للراأ�ش(،  )اأغطية  قبعات  للقبعات،  اأمامية  اأطراف 
معاطف  معاطف،  جلدية،  مالب�ش  مقلد،  جلد  من  مالب�ش  البدنية،  للريا�سة  مالب�ش 
للن�ساء،  م�سدات  )مالب�ش(،  م�سرولة  قم�سان  )مالب�ش(،  ياقات  واقية،  ياقات  خفيفة، 
م�سدات للن�ساء )تلب�ش حتت الثياب(، مالب�ش للحفالت التنكرية، زمامات الأكمام، مالب�ش 
لراكبي الدراجات، ياقات قابلة للفك، �سراويل داخلية )مالب�ش(، واقيات مالب�ش، اأثواب، 
عباءات، اأغطية لالأذنني )مالب�ش(، اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء، �سدارات ل�سيد 
اأدوات مانعة لنزلق  اأغطية ل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني، لبا�ش القدم،  ال�سمك، 
الأحذية، اأطر )هياكل( قبعات، �سالت من الفرو، مالب�ش من الفرو، ثياب غربدين، �سيور 
قفازات  للن�ساء،  م�سدات  للجوارب،  اأربطة  خارجي،  مطاطي  حذاء  طماقات،  للطماقات، 
)مالب�ش(، حذاء مطاطي خارجي، عباءات، قبعات، قبعات ورقية )مالب�ش(، اأربطة للراأ�ش 
)مالب�ش(، اأغطية للراأ�ش، برن�ش )اأغطية للراأ�ش( )مالب�ش(،مالب�ش محبوكة، جاكيتات 
)مالب�ش(، جاكيتات من ال�سوف )مالب�ش(، قم�سان �سوفية )مالب�ش(، اأثواب من ال�سوف، 
جرزاية )كنزات �سوفية(، مالب�ش محبوكة، مالب�ش للمواليد، مالب�ش جلدية، مالب�ش من 
اجللد املقلد، اأغطية لل�ساق، طماقات )اأغطية لل�ساق(، طماقات )بناطيل(، مالب�ش كتانية، 
بطانات جاهزة )اأجزاء من مالب�ش(، زي للخدم، ذراعة )جزء من الثياب(، طرحات، غطاء 
للعني عند النوم، مالب�ش للحفالت التنكرية، تاج الأ�سقف )قبعة(، تاج الأ�سقف )قبعة(، 
اليدين  لتدفئة  اأغطية  ال�سيارات،  �سائقي  مالب�ش  )مالب�ش(،  للنقود  اأحزمة  قفازات، 
)مالب�ش(، ربطات عنق، مالب�ش خارجية، اأفرولت، معاطف خارجية، بيجامات، �سراويل 
اأمامية  اأطراف  مقلن�سة،  جاكيتات  )مالب�ش(،  ورقية  قبعات  الورق،  من  مالب�ش  داخلية، 
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للجيب،  اأو�سحة  اأكمام،  بال  اأثوب  حتتية،  تنانري  الفرو،  من  معاطف  و�ساحات،  للقبعات، 
جيوب املالب�ش، البن�ش )عباءات(، كنزات �سوفية، بيجامات، مالب�ش جاهزة، بطانات جاهزة 
ال�سارنغ، نطاقات،  ا�ستحمام، �سنادل، �ساري )لبا�ش هندي(،  اأرواب  )اأجزاء من مالب�ش(، 
لفاعات، لفاعات، �سالت، واقيات مالب�ش، �سدر القمي�ش، ياقات قم�سان، قم�سان، اأحذية، 
للرجال،  داخلية  قم�سان  ا�ستحمام،  قبعات  للكتفني،  لفاعات  الأكمام،  ق�سرية  قم�سان 
قفازات للتزلج، تنانري، �سورتات على �سكل تنورة، قبعات �سيقة، غطاء للعني عند النوم، 
�سبا�سب، قم�سان داخلية )مالب�ش داخلية(، جالبيب، حمالت للجوارب، جوارب ق�سرية، 
كعاب  طويلة،  جوارب  الطويلة،  للجوارب  حمالت  للريا�سة،  قم�سان  للكاحل،  طماقات 
للطماقات،  �سيور  الفرو،  من  �سالت  للعرق،  ما�سة  طويلة  جوارب  الطويلة،  للجوارب 
حمالت  ال�سم�ش،  من  واقيات  اإ�ستحمام،  اأثواب  بذلت،  )مالب�ش(،  ال�سوف  من  جاكيتات 
للبنطلونات، مالب�ش داخلية ما�سة للعرق، �سرتات، اأثواب �سباحة، مالب�ش ن�سائية داخلية، 
ر�سمية،  قبعات  ف�سفا�سة،  اأثواب  القدم،  لبا�ش  زخارف  �سيقة،  اأثواب  كم،  ن�سف  قم�سان 
معاطف خفيفة، اأحزمة للبناطيل، بناطيل، �سراويل اإ�ستحمام، عمامات، مالب�ش داخلية، 
مالب�ش داخلية م�سادة للعرق، �سراويل داخلية، مالب�ش داخلية، مالب�ش داخلية م�سادة 
للعرق، اأزياء موحدة، رخم لبا�ش القدم )اجلزء العلوي من لبا�ش القدم(، خمار )مالب�ش(، 
م�سادة  مالب�ش  �سدارات،  للقبعات،  اأمامية  اأطراف  ال�سمك،  ل�سيد  �سدارات  �سدارات، 
للماء، �سيور لالأحذية، بذلت رطبة للتزلج على املاء، اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(، اأ�ساور 

قم�سان )مالب�ش(، ياقات قم�سان. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبورت�ش دايركت . كوم ريتيل ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت اإ، بروك بارك اي�ست، �ساير بروك اأن جي 20 8 اأر واي، اململكة 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/26
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145166
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات  كحولية،  غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات 
خال�سات لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، م�سروبات غري 

كحولية، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة، مرطبات غري كحولية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مون�سرت انريجي كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،92879 كاليفورنيا  كورونا،  واي  مون�سرت   1 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145200
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 
اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفيفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميكل كوفـي كومبني جلوبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ا�ش تي جورجي�ش هاو�ش،6  فلور، 15 هانوفر �سكوير، لندن دبليو 1 
ا�ش 1ات�ش ا�ش، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145492
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكباد،  من  عطرية  زيوت  الأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت  معطر،  خ�سب  عطر،  كهرمان 
ماء الكولونيا، م�ستح�سرات جتميل، ماء معطر، بخور، خال�سات اثريية، زيوت عطرية 
اخلزامى  زيت  اليا�سمني،  زيت  الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  عطور،  زهور  خال�سات 
زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، خال�سات النعناع زيت عطري، نعناع ل�سناعة العطور، 
�سابون  عطور  �سناعة  عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات 
لإزالة الروائح الكريهة، م�سادات للعرق مواد للتواليت، �سابون م�ساد للعرق، اأمونيا مادة 
قلوية متطايرة، منظف، عطور زيوت طيارة، مزيالت الروائح الكريهة للب�سر اأو للحيوانات 
رذاذات لإنعا�ش رائحة الفم، م�ستح�سرات تعطري الهواء، بال�سم لغري الأغرا�ش الطبية، 
زيوت عطرية من الكباد، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية، غ�سول العني 

لي�ش لغايات طبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املاجد للعود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 85995، 11612، الريا�ش، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145495
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة  فـي  امل�ساعدة  ال�سلع،  عر�ش  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  الإعالنات،  ل�سق 
وكالت  خدمات  واإعالن،  دعاية  العلني،  باملزاد  البيع  ال�سناعية،  اأو  التجارية  الأعمال 
عن  والخبار  املعلومات  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ش  تنظيم  والإعالن،  الدعاية 
الأعمال، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية والإعالن بالطلب 
الربيدي، تنظيم معار�ش مهنية لغايات جتارية واإعالنية، الإعالن والدعاية املبا�سرة على 
الإدارية  املعاجلة  الإعالم،  و�سائل  فـي  والإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  احلا�سوب،  �سبكات 
الأفالم  اإنتاج  الغري،  �سلع وخدمات  التجارية لرتخي�ش  الإدارة  ال�سراء، معاجلة  لطلبات 
الإعالنية، خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات 

الطبية، تاأجري لفتات دعائية للغري، برامج اإدارة ولء امل�ستهلكني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املاجد للعود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 85995، 11612، الريا�ش، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145499

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فواكه محفوظة، جوز هند جمفف، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات 

جمففة، حليب، �سمك غري حي، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها، منتجات 

الهند للطعام، منتجات غذائية من  احلليب، �سردين، حلوم دواجن غري حية، زيت جوز 

ال�سمك، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة ،�سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، 

جوز  حليب  جمفف،  حليب  مركز،  حليب  معلبة،  خ�سراوات  معلبة،  حلوم  معلبة،  فواكه 

الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:اجلزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، رودتاون،تورتول،

                                   جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان  
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145529
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الرتبية  خدمات  امل�سيف،  خدمات  الت�سلية،  خدمات  والتعليم،  للرتبية  الأكادمييات 
التعليمية، معلومات عن الرتفيه  والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، المتحانات 
تنظيم املعار�ش لغايات ثقافية اأو تعليمية، مدار�ش احل�سانة، تنظيم املباريات الريا�سية 
الن�سر  الكتب وال�سحف الإلكرتونية على الإنرتنت،  الداخلية، ن�سر  املدار�ش  التعليم فـي 
اإر�ساد  للتنزيل،  القابلة  الفورية غري  الإلكرتونية  املطبوعات  توفري  الإلكرتوين،  املكتبي 

التدريب، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش، الإر�ساد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبراج املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اللوؤلوؤة، قطر، �ش.ب: 7256 الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145530
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مزيالت  عطور،  �سامبو،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  بخور،  جتميل،  م�ستح�سرات  �سابون، 
الروائح الكريهة للب�سر اأو للحيوانات.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فن العاملية للعطور ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الأحمدي، الفحيحيل، قطعة )80، 81(، مبنى )19(، الدور الأر�سي، 

وحدة رقم )2(، ملك جممع يال مول، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145531
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للت�سوير  �سرائح  مغناطي�سية،  اأ�سرطة  النقود،  وفرز  عد  اآلت  الفونوغراف،  اأ�سطوانات 
اإر�سال لالت�سال عن بعد، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة  الفوتوغرافـي، معدات 
اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، مر�سالت لالت�سال عن 
بعد، م�سجالت فيديو، اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء، اأقرا�ش مدجمة �سمعية - 
ب�سرية، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، فاأرة اأدوات طرفية للحا�سوب، اأجهزة ت�سغيل الأقرا�ش 
املدجمة، لفافات تخزين األعاب الفيديو، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ برامج حا�سوب 
برجميات قابلة للتنزيل، لبادات الفاأرة، برامج األعاب حا�سوب، اأجهزة ت�سغيل اأقرا�ش فيديو 
ال�سور،  ملفات  املو�سيقى حتميل  ملفات  النقالة، حتميل  للهواتف  نغمات  رقمية، حتميل 
هواتف  الفيديو،  األعاب  لأجهزة  ذاكرة  بطاقات  ذكية،  هواتف  اخلليوي،  الهاتف  اأ�سرطة 

خلوية ،اأجهزة توجيه لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب الفيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابكوم كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1-3 يو اإيههريانومات�سي، ت�سو - كو، اأو�ساكا، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145532
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو  املباريات  تنظيم  ال�سريك،  عرو�ش  تقدمي  الت�سلية،  خدمات  املالهي،  حدائق  خدمات 
املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه، خدمات الرتبية والتعليم، تاأجري م�سجالت ال�سوت، تاأجري 
الإعارة،  مكتبات  خدمات  الإعالنية،  الأفالم  بخالف  الأفالم،  انتاج  ال�سينمائية،  الأفالم 
املكتبات  خدمات  التلفزيوين،  الرتفيه  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر 
املتجولة، معلومات عن الرتفيه، عر�ش متثيليات حية، عرو�ش �سينمائية، تنظيم املباريات 
الريا�سية، تاأجري اأ�سرطة الفيديو، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة ور�سات 
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العمل تدريب، تنظيم العرو�ش خدمات متعهدي احلفالت، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، 
مبا�سرة  املقدمة  الألعاب  خدمات  الإنرتنت،  على  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر 
تاأجري  للتنزيل،  القابلة  الفورية غري  الإلكرتونية  املطبوعات  توفري  �سبكة حا�سوب،  من 
اللعب، تاأجري معدات اللعب، توفري املو�سيقى غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفري 
الفيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفري الربامج التلفزيونية غري القابلة 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابكوم كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1-3 يو اإيههريانومات�سي، ت�سو - كو، اأو�ساكا، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145622
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ثوب الأ�سيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش،   ،11426 فهد  امللك  طريق  العليا،  �سارع   23236 �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145623
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالت  مالب�ش،  اأحزمة  مالب�ش،  بران�ش  كتانية،  مالب�ش  حتتية،  �سراويل  القدم،  لبا�ش 
جوارب ق�سرية، قم�سان، مالب�ش، اأثواب �سيقة، بذلت، مالب�ش جاهزة، �سراويل لالأطفال، 
جلذع  م�سدات  اأو�سحة،  مالب�ش،  من  اأجزاء  جاهزة  بطانات  مالب�ش،  قفافيز  بنطلونات، 
اجل�سم مالب�ش داخلية، طماقات اأغطية لل�ساق، تنانري، مراييل مالب�ش، مالب�ش لل�ساطئ، 
بيجامات، ف�ساتني، �سراويل داخلية، جاكيتات مالب�ش، خمر مالب�ش، اثواب �سباحة، مباذل 
مالب�ش  البدنية،  للريا�سة  مالب�ش  للرقبة،  مناديل  مخرمة  مناديل  اأحذية،  ا�ستحمام، 

جلدية، بنطال �سيق ال�سراويل، ف�ساتني بلوز.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سماح املحدودة امل�سوؤولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اجلمهورية العربية ال�سورية، ريف دم�سق، ال�سبورة، �سارع البجاع، 
عقار رقم 23305، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145624
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد  ن�سر  التكلفة،  ا�سعار  حتليل  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الدعاية والإعالن، عر�ش ال�سلع، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو دعائية، ترويج املبيعات 
تاأمني  اأو  توفري  خدمات  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ش  تنظيم  لالآخرين، 
لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى، عر�ش �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع 
بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات معاجلة 
الهاتف خدمات  الت�سويق عرب  الغري، خدمات  �سلع وخدمات  التجارية لرتخي�ش  الإدارة 
التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، اإتاحة �سوق 

اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�ش - بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145627
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد  ن�سر  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الدعاية والإعالن، عر�ش ال�سلع، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو دعائية، ترويج املبيعات 
تاأمني  اأو  توفري  خدمات  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ش  تنظيم  لالآخرين، 
لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ش  اخرى،  لأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين 
البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 
الهاتف  الت�سويق عرب  الغري، خدمات  �سلع وخدمات  التجارية لرتخي�ش  الإدارة  معاجلة 
الطبية،  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونزاك جي اإم بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�ش - بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان    
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145762
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

على مك�سرات.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ش.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145763
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سموع.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوي�ش فا�سيون تامي جي اإم بي اإت�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأندو�سرتيي �سرتي�سي 5،4313 مويهلني، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145764
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 
اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلرعة املفرطة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اململكة  الهمزاين ر.ب: 23436،  �سانب  اأبو  �سارع  ال�سالمة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة حي 
العربية ال�سعودية

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145765
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

يحتوي على مك�سرات.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ش.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145770
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل، الرعاية ال�سحية، امل�ساج التدليك، خدمات املنتجعات ال�سحية، 
خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش، �ش.ب: 923 الدوحة، قطر

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145771
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، تاأجري اأماكن الإقامة 
فـي  احلجز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات  املوؤقتة، 
اخلفيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  الفنادق، 
الكرا�سي  تاأجري  الإقامةاملوؤقتة،  اأماكن  حجز  اقامة،  اأماكن  العطالت  مخيمات  خدمات 
واملوائد وبيا�سات املوائد والواين الزجاجية، تاأجري اخليم، خدمات ال�ستقبال فـي اأماكن 

الإقامةاملوؤقتة اإدارة حالت الو�سول واملغادرة، خدمات �سالة ال�سي�سة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش، �ش.ب: 923 الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145772
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات حدائق املالهي، تقدمي عرو�ش ال�سريك، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو 
اأو التعليم،  الرتفيه، دورات درا�سية باملرا�سلة، الإنتاج امل�سرحي، خدمات النوادي للرتفيه 
ومعار�ش،  عر�ش  املتاحف  جتهيزات  توفري  حية،  متثيليات  عر�ش  ندوات،  واإدارة  تنظيم 
خدمات املع�سكرات الريا�سية، حجز املقاعد للعرو�ش امل�سرحية، تنظيم العرو�ش خدمات 
متعهدي احلفالت، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، نوادي ليلية، تنظيم واإدارة احلفالت 
املو�سيقية، تاأجري حو�ش داخلي لالأحياء املائية، تنظيم اأحداث كوزبالي الرتفيه، اخلدمات 

الثقافية اأو التعليمية اأو الرتفيهية التي تقدمها املعار�ش الفنية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش، �ش.ب: 923 الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145773
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل باحلافالت، تاأجري القوارب، تنظيم رحالت بحرية، النقل بوا�سطة العبارات، النقل 
البحري، تاأجري غرف الغو�ش، تاأجري بدلت الغو�ش.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش، �ش.ب: 923 الدوحة، قطر

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145774
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

و�سائل  على  �سلع  عر�ش  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
جمال  فـي  الت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  ال�ست�سارة  بالتجزئة،  البيع  لغايات  الإعالم 
الدعاية، خدمات التجزئة لالأعمال الفنية التي تقدمها املعار�ش الفنية، خدمات التوا�سل 

مع املوؤ�س�سات، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش، �ش.ب: 923 الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145775
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأ�سنان،  طب  خدمات  ال�سحية،  الرعاية  م�ست�سفيات،  التجميل،  �سالونات  خدمات 
التمري�ش الطبي، خدمات املنتجعات ال�سحية، خدمات مراكز ال�سحة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأرجان العاملية العقارية �ش.م.ك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
 ،22060 ال�ساملية،  �ش.ب:8904  الكويت،  بلوت125  �سارع6،  ال�سيوخ،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145776
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري  وال�سحية،  البدنية  اللياقة  تدريبات  ال�سحية  النوادي  خدمات  الت�سلية،  خدمات 
املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات 

اللياقة املدنية، اإجراء ف�سول اللياقة البدنية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأرجان العاملية العقارية �ش.م.ك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،22060 ال�ساملية،  �ش.ب:8904  الكويت،  بلوت125  �سارع6،  ال�سيوخ،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145781
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سرطة �سيجار، �سحف، تذاكر، دفاتر  اأو الورق املقوى، �سور،  لوحات اإعالنات من الورق 
اأجهزة  كتيبات،  بريدية،  ر�سم، �سور فوتوغرافية مطبوعة، بطاقات  الواح  ر�سم،  اأو  كتابة 
اأو  الورق  من  واأجربة،  مغلفات  اأكيا�ش  دوريات،  جمالت  الفوتوغرافية،  ال�سور  لرتكيب 
البال�ستيك للتعبئة، موؤ�سرات للكتب، تقاومي، بطاقات اإعالن قرطا�سية، ن�سرات اخبارية 
لوازم  ال�سمية  للبطاقات  حمالت  ورقية،  رايات  مالية،  اأوراق  ال�سفحات،  ما�سك  دورية، 

مكتبية، كتب)كتب التلوين(، بطاقات تعريفية )لوازم املكتب()حاملة �سارة الأ�سم(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش، �ش.ب: 923 الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145785
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة غ�سيل، اآلت واأجهزة تنظيف كهربائية، اآلت واأجهزة �سقل كهربائية، اآلت التخل�ش 
من النفايات، اإن�سان اآيل لأغرا�ش �سناعية، خالطات كهربائية لغايات منزلية، اآلت املطبخ 
لغ�سل  كهربائية  واأجهزة  اآلت  املنزلية،  للغايات  كهربائية  فواكه  ع�سارات  الكهربائية، 
البخار،  با�ستخدام  ادوات تنظيف  بال�سفط،  للتنظيف  بال�سامبو، من�ساآت مركزية  ال�سجاد 
من�ساآت ت�سريف الغبار لغرا�ش التنظيف، معدات اإزالة الغبار لغايات التنظيف، ملمعات 
اأر�سيات باركيه بال�سمع - كهربائية، جرافات ثلج، قطع ملحقة باملكان�ش الكهربائية لن�سر 
العطور واملطهرات، خراطيم املكان�ش الكهربائية، مكان�ش كهربائية، اآلت واأجهزة كهربائية 

لل�سقل اأو التلميع بال�سمع.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيامن ليلني اليكرتونيك�ش كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

 - �سامني  دي�سرتيكت،  �سيمينج  روود،  جايهي  2409،رقم.351  روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ال�سني

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145786
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :
منظفات اأ�سنان، جل لتبيي�ش الأ�سنان.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد، ميلر )ايرلندا( ليمتد

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

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145787

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة طب الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد، ميلر )ايرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145789

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فرا�سي اأ�سنان كهربائية وفرا�سي اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد، ميلر )ايرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145817
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد  ن�سر  التكلفة،  ا�سعار  حتليل  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الدعاية والإعالن، عر�ش ال�سلع، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو دعائية، ترويج املبيعات 
تاأمني  اأو  توفري  خدمات  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ش  تنظيم  لالآخرين، 
لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ش  اخرى،  لأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين 
البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 
معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ش �سلع وخدمات الغري، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، 
الطبية،  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلرب، حي اخلرب ال�سمالية، �سارع الأمري نايف 23، اململكة العربية 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145818
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�سمنت، حجارة للر�سف.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة راأ�ش اخليمة ل�سناعة الإ�سمنت الأبي�ش واملواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:1492، راأ�ش اخليمة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145954
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خيزران، �سدادات فلني، مقاعد وثرية، كرا�سي بذراعني، خزانات ذات اأدراج، ن�سد طاولت، 
مرجان، خزانات خ�سبية، األواح فرم طاولت، هياكل جذعية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�ش 
اأو البال�ستيك، �سناديق للدمى، ح�سائر للتغيري لالأطفال، عالقات غري معدنية للحقائب، 
من�سدات اأثاث، لوحات عر�ش، زجاج مطلي بالف�سة مرايا، خزانات، خزانات طعام، مكاتب 
اأثاث، اأرفف عر�ش، طاولت، �سواين غري معدنية، و�سائد، عربات �ساي، طاولت للر�سم، 
اأغطية طاولت، حبال زينة لل�ستائر، اأرائك، طاولت معدنية، كرا�سي قابلة للطي، خزانات 
عر�ش اأثاث، مقاعد عالية، عربات متحركة اأثاث، عربات لأجهزة احلا�سوب اأثاث، مطارق 

لالأبواب، غري معدنية، رفوف.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لم املميزة للتجارة )�سركة �سخ�ش واحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 8022 العليا  عبدالعزيز،  بن  محمد  الأمري  طريق   3074 �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الريا�ش، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145956
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تبغ، مر�سحات فالتر، �سجائر، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ 
محاليل  الإلكرتونية،  ال�سجائر  �سجائر،  طبية،  لغايات  لي�ست 

الأ�سا�سية،  الزيوت  غري  من  منكهات،  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام  �سائلة 
لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البريق لل�سجائر والتبغ وم�ستلزماتها، ذات م�سوؤولية محدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الأحمدي، املنقف، قطعة )4(، ق�سيمة )54ا23(، مركز لفـي الدويخ 

التجاري، الدور الأر�سي، محل )21(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145961

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

على  قائمة  خفيفة  اأطعمة  حبوب،  منتجات  رقائق  ذرة،  رقائق  احلبوب،  م�ستح�سرات 

احلبوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جروما، ا�ش اي. بي. دي اإي �سي. فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

اإي. كولونيا، �سي. بي. 66220، �سان  اأو تي   407 # العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ريو دي ل بالتا 

بيدرو جارزا جار�سيا، ان. ال، مك�سيكو، املك�سيك 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144230
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رقيقة(،  )معكرونة  والنودلز  واملعكرونة  الأرز  ال�سطناعي،  والنب  والكاكاو  وال�ساي  النب 
والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا 
واحللويات، ال�سوكولتة، بوظة )اآي�سكرمي( و�سربات وغريها من املثلجات ال�ساحلة لالأكل، 
ال�سكر وع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، التوابل، البهارات، 

الأع�ساب املحفوظة، خل و�سل�سات وتوابل اأخرى، الثلج )املاء املجمد(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايفري�ست هولدينجز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مريكوري هاملني اند ا�سو�سييت�ش منطقة حرة - �ش م م، جناح رقم 
208، بناية كانون، بناية رقم 9، مدينة دبي لالإنرتنت، �سندوق بريد 

500558، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145299
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اآي�ش كرمي (، فرابيه )م�سروب مثلج  حلويات)�سراب و�سل�سات منكهة، حلويات، بوظة ) 
ومنع�ش(، قاعدة �سائلة مل�سروب الفرابيه )م�سروب مثلج ومنع�ش (، مزيج �سائل ال�سوكولتة 
ال�ساخنة، م�ساحيق لعمل ال�سوكولتة ال�ساخنة، �سل�سات ال�سوكولتة و�سل�سات الفانيليا 
ال�سل�سات،  لتح�سري  فواكه  وم�ستح�سرات  و�سل�سات  الطعام  ختام  حلوى  و�سل�سات 
ل�سنع  م�ستح�سرات  كرمي(،  )الآي�ش  البوظة  مزيج  كرمي(،  )الآي�ش  للبوظة  �سل�سات 
البوظة )الآي�ش كرمي( والكا�سرتد، مزيج ال�سكر لتغطية احللوى، حلوى ختام طعام مربدة 
وجممدة، عوامل متا�سك للبوظة ) الآي�ش كرمي (، �سوكولتة من مزيج الكعك واملخبوزات، 

بودرة الكا�سرتد، مرزبانية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريي لوك�سمبورج اإ�ش. اأيه. اآر. اإل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لوك�سمبورجية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 17 رو انطوان جان�ش، ال - 1820 لوك�سمبورج 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145302
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غري  م�سروبات  القوام،  كثيفة  ع�سائر  للم�سروبات،  منكه  كحولية)�سراب  غري  م�سروبات 
كحولية(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريي لوك�سمبورج اإ�ش. اأيه. اآر. اإل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لوك�سمبورجية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 17 رو انطوان جان�ش، ال - 1820 لوك�سمبورج 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145382
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األفا ماك�ش جروب ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رومز 1101- 04، 38 جلو�س�سرت رود، هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145808
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سفنجات للتجميل)اإ�سفنج الزينة، قطن ذر م�ساحيق التجميل، فرا�سي احلواجب، فرا�سي 
مكياج، فر�ش الرمو�ش، اإ�سفنج املكياج، اأدوات اإزالة املكياج، فرا�سي حالقة، فرا�سي، حقائب 

الزينة(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزين بيلينغ تكنولوجي كو، ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ايه 1، جينداهاو جاردن، �ساجنليالنغ، بولن  ام .1601، بيلدينغ  اآر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
رود، نانوان �سرتيت، لوجن جاجن دي�سرتيكت، �سينزين، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145809
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقالم  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  �سفاه،  ملمع  �سفاه،  )اأحمر  ال�سفاه  طالء 
جتميل، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، اأقالم احلواجب، م�سكرة، ماء الزينة، غزل قطني 

لأغرا�ش التجميل(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزين بيلينغ تكنولوجي كو، ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ايه 1، جينداهاو جاردن، �ساجنليالنغ، بولن  ام .1601، بيلدينغ  اآر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
رود، نانوان �سرتيت، لوجن جاجن دي�سرتيكت، �سينزين، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139729

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم والتهذيب، توفري التدريب، الرتفيه، معلومات عن الرتفيه، الرتفيه التلفزيوين، 

وتوزيع  وتقدمي  اإنتاج  الريا�سية،  الفعاليات  توقيت  والثقافية،  الريا�سية  الأن�سطة 

احلا�سوبية  البيانات  قواعد  توفري  التلفزيونية،  والربامج  التلفزيونية  والأفالم  الأفالم 

والإلكرتونية واملبا�سرة لأغرا�ش التعليم وال�ستجمام والرتفيه، خدمات م�ساركة الفيديو 

و/ �سمعي  عن�سر  ذات  مواد  وتاأجري  وم�سابكة  وتوزيع  وتقدمي  اإنتاج  ال�سور،  وم�ساركة 

ال�سوت  وت�سجيالت  والأفالم  والتلفزيونية  الإذاعية  الربامج  ذلك  فـي  مبا  ب�سري  اأو 

والفيديو والرتفيه التفاعلي والتلفزيون التفاعلي، الأقرا�ش املدجمة والأقرا�ش متعددة 

الريا�سية  والفعاليات  وامل�سابقات  التفاعلية  والألعاب  احلا�سوب  واألعاب  ال�ستعمالت 

واحلفالت املو�سيقية التفاعلية، خدمات اأدلة امل�ساهدة، خدمات اأدلة امل�ساهدة التي ت�سهل 

الت�سجيل والتاأجري محدد املدة للربامج والأفالم، خدمات ت�سجيل الربامج التلفزيونية 

اأوتوماتيكيا التي يتم اإجرائها على اأ�سا�ش عادات م�ساهدة العمالء اأو ما يف�سلونه، ترفيه 

الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب املدفوع، توفري الأفالم والفيديوهات والربامج 

التلفزيونية اإلى امل�ساهدين عند الطلب وعند الطلب املدفوع، خدمات الربامج التلفزيونية 

اإنتاج مواد الربامج لالإر�سال من خالل  الكابل،  اأو  ال�سناعية  املقدمة عن طريق الأقمار 

الأقمار ال�سناعية والبث التليفزيوين عن طريق الكابل، تقدمي وتوزيع الربامج الرتفيهية 

مبا فـي ذلك الأفالم وامل�سل�سالت وغريها من عنا�سر اجلذب بوا�سطة اأو التي ترتبط بالبث 

التليفزيوين عن طريق الأقمار ال�سناعية والبث التليفزيوين عن طريق الكابل والإر�سال 

التليفزيوين والراديو والإنرتنت وغريها من �سبكات الت�سالت اأو ال�سبكات الإلكرتونية، 

القابلة  )غري  الإلكرتونية  املن�سورات  املطبوعات،  من  وغريها  واملجالت  الكتب  ن�سر 
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للتنزيل(، خدمات الن�سر الإلكرتوين للغري، الدرا�سات النقدية للكتب، اإعارة الكتب وتاأجري 

الأفالم والربامج وامل�سل�سالت التلفزيونية، خدمات التعليم، خدمات الألعاب الإلكرتونية 

املقدمة بوا�سطة الإنرتنت اأو غريها من �سبكات الت�سالت ال�سلكية اأو الال�سلكية الأخرى، 

تقدمي وتوزيع الربامج الرتفيهية مبا فـي ذلك الأفالم وامل�سل�سالت وغريها من عنا�سر 

والبث  ال�سناعية  الأقمار  طريق  عن  التلفزيوين  بالبث  ترتبط  التي  اأو  بوا�سطة  اجلذب 

التليفزيوين عن طريق الكابل والإر�سال التلفزيوين والراديو والإنرتنت، توفري خدمات 

حا�سوبية  بيانات  قاعدة  عرب  اأو  الإنرتنت  عرب  الرتفيه  خدمات  عن  ومعلومات  الرتفيه 

اأو غريها من الو�سائل الإلكرتونية، توفري اخلدمات املذكورة اأعاله واملعلومات عن هذه 

اخلدمات عرب الإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات حا�سوبية اأو غريها من الو�سائل الإلكرتونية 

واأجهزة  النقالة  والهواتـــف  اللوحيـــة  ال�سخ�سيــة  واحلوا�سيـــب  احلا�ســـوب  اأجهـــزة  اإلى 

ال�ستقبال املت�سلة بتلفزيونات اأو �سا�سات عر�ش وغريها من اأجهزة الت�سالت والأجهزة 

الإلكرتونية، خدمات الرتفيه الإذاعي عرب الإنرتنت، الرتفيه املقدم عرب الإنرتنت، األعاب 

الإنرتنت،  عرب  التلفزيوين  الرتفيه  خدمات  توفري  للتنزيل(،  القابلة  )غري  الإنرتنت 

 خدمات ترفيه الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب املدفوع املقدمة عرب الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلف دي تي اإت�ش اإل دي �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

جورج   ،309 �ش.ب:  ليمتد،  �سريفي�سز  كوربريت  ميبل�ش  بوا�سطة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139730
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات املرئية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ش والراديو والتلفاز 
واأجهزة واأدوات ت�سجيل وا�ستن�ساخ الأ�سوات، واأجهزة واأدوات الت�سالت والإ�سارة واملراقبة 
اأو  ت�سجيل  اأجهزة  التلفزيونية،  الربامج  لت�سجيل  اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  )الإ�سراف( 
اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ا�ستقبال الأ�سوات اأو ال�سور اأو املحتوى ال�سمعي املرئي، اأجهزة 
الأر�سي  البث  اأو  ال�سناعية  بالأقمار  البث  ا�ستقبال  فـي  ت�ستخدم  واإلكرتونية  كهربائية 
العر�ش  ال�سائل والبالزما، نظم  البلوري  العر�ش  اأجهزة تلفاز، �سا�سات  ال�سلكي،  البث  اأو 
ال�سينمائي املنزيل، اأجهزة حا�سوب، حوا�سيب �سخ�سية لوحية، مكربات، مكربات ال�سوت، 
الأجهزة  الال�سلكية،  املرئية  ال�سمعية  الأجهزة  و/اأو  ال�سمعية  الأجهزة  الراديو،  اأجهزة 
ال�سمعية و/اأو الأجهزة ال�سمعية املرئية املحمولة، و�سائل التحكم عن بعد، و�سائل التحكم 
امل�ستخدمة فـي الألعاب، و�سائل التحكم فـي الألعاب الال�سلكية، لوحات املفاتيح الال�سلكية، 
اأجهزة ال�ستقبال  م�ستقبالت التلفاز مبا فـي ذلك جهاز فك ال�سفرة واأجهزة ال�ستقبال، 
الرقمية، اأجهزة ال�ستقبال عالية الدقة، م�سجالت الفيديو ال�سخ�سية، اأجهزة ال�ستقبال 
وال�سلكي،  الأر�سي  والبث  ال�سناعية  الأقمار  بث  وا�ستقبال  �سفرة  فك  فـي  ت�ستخدم  التي 
لال�ستقبال  امل�ستخدمة  ال�ستقبال  اأجهزة  مثل  امل�سفرة  الإ�سارات  �سفرة  لفك  اأجهزة 
عر�ش  ودليل  �سفرة  فك  جهاز  على  ت�ستمل  ا�ستقبال  باأجهزة  مزودة  اأجهزة  التلفزيوين، 
تفاعلي، اأجهزة مزودة باأجهزة ا�ستقبال ت�ستمل على جهاز لفك ال�سفرة وم�سجل للربامج 
�سفرة  فك  جهاز  على  ت�ستمل  ا�ستقبال  باأجهزة  مزودة  اأجهزة  والإذاعية،  التلفزيونية 
الأقدم،  الت�سجيالت  حذف  واأي�سا  للتخزين  مخزنة  ت�سجيالت  لنقل  مربمج  وم�سجل 
اأطباق الأقمار ال�سناعية، برجميات احلا�سوب للم�ساعدة فـي البحث فـي البيانات، برامج 
م�سفرة للحوا�سيب وملعاجلة البيانات والت�سالت، الهواتف، الهواتف النقالة، امل�ساعدات 
ت�ستخدم  واإلكرتونية  كهربائية  اأجهزة  الراديو،  ومودمات  الهواتف  الرقمية،  ال�سخ�سية 
مبا  التلفاز  م�ستقبالت  وال�سلكي،  الأر�سي  والبث  ال�سناعية  الأقمار  بث  ا�ستقبال  فـي 
ال�سفرة وا�ستقبال بث  ا�ستقبال لال�ستخدام فـي فك  اأجهزة  ال�سفرة،  اأجهزة فك  فـي ذلك 
الأقمار ال�سناعية والبث ال�سلكي والأر�سي وخط امل�سرتك الرقمي والإنرتنت واأنواع البث 
الإلكرتوين الأخرى، اأجهزة فك �سفرة الإ�سارات امل�سفرة، برامج تلفزيونية واإذاعية م�سجلة، 
برامج م�سجلة للبث اأو لالإر�سال الآخر على التلفاز والإذاعة والهواتف النقالة وامل�ساعدات 
واأجهزة  معدات  احلوا�سيب،  للفيديو،  ت�سجيالت  احلا�سوب،  واأجهزة  الرقمية  ال�سخ�سية 
واأدوات احلا�سوب التي ت�ستخدم جميعا لنقل وعر�ش وا�ستقبال وتخزين وبحث املعلومات 
اإلكرتونية،  حا�سوب  األعاب  للتنزيل،  قابلة  حا�سوب  برامج  حا�سوب،  برامج  الإلكرتونية، 
األعاب حا�سوب اإلكرتونية تفاعلية، برجميات حا�سوب، برجميات حا�سوب واأجهزة ات�سالت 
ت�ساعد فـي الت�سال بقواعد البيانات والإنرتنت، برجميات احلا�سوب التي يتم تقدميها 
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من الإنرتنت، معدات اإنهاء ال�سبكة، برجميات وبرامج احلا�سوب للتوزيع على وال�ستخدام 
بوا�سطة م�ساهدي قناة تلفزيونية رقمية لعر�ش و�سراء ال�سلع واخلدمات، برامج احلا�سوب 
للتلفاز التفاعلي ولالألعاب التفاعلية، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل، األعاب حا�سوب، 
األعاب فيديو حا�سوبية، �سا�سات فيديو، اأجهزة عر�ش فيديوية، اأ�سرطة واأقرا�ش واأ�سالك، 
جميعها ممغنطة، �سرائط كا�سيت وخرطو�سات، جميعها مهياأة لال�ستخدام مع الأ�سرطة 
اأقرا�ش  قبل،  من  وم�سجلة  فارغة  وخرطو�سات  واأ�سرطة  فيديو  اأ�سرطة  الذكر،  �سابقة 
اأو  الأ�سوات  لت�سجيل  بالليزر  قراءتها  تتم  اأقرا�ش  فيديوية،  رقمية  اأقرا�ش  مدجمة، 
الفيديو، خرطو�سات ذاكرة القراءة فقط وا�سطوانات مدجمة وبطاقات واأقرا�ش وبطاقات 
الدارات املتكاملة وحامالت ذاكرة واأو�ساط الت�سجيل جميعها م�سجل عليها األعاب فيديو 
حا�سوبية من قبل، املو�سيقى والأ�سوات والفيديو وال�سور والن�سو�ش واملعلومات التي يتم 
اأو غريها  املبا�سر وبوا�سطة الإنرتنت  توفريها عرب �سبكة ات�سالت وعن طريق الإر�سال 
اأو ال�سبكات الإلكرتونية الأخرى، ت�سجيالت �سوتية و/اأو �سمعية  من �سبكات الت�سالت 
للتنزيل(  )قابلة  �سمعية  و/اأو  و/اأو �سوتية  فيديوية  و/اأو  ت�سجيالت مو�سيقية  تفاعلية، 
التي يتم تقدميها من مواقع الإنرتنت املخت�سة بام بي ثري، م�سغالت ام بي ثري، قارئات 
و/اأو  م�سجالت  الفيديوية،  و/اأو  ال�سمعية  امللفات  م�سغالت  و/اأو  م�سجالت  ثري،  بي  ام 
م�سغالت امللفات ال�سمعية و/اأو الفيديوية املحمولة، نغمات رنني الهواتف )قابلة للتنزيل(، 
ال�سلكي  البث  ا�ستقبال  فـي ذلك  والتلفزيوين مبا  الإذاعي  البث  واأدوات ل�ستقبال  اأجهزة 
بطاقات  الئتمان،  بطاقات  الذكية،  البطاقات  ال�سناعي،  القمر  عرب  والبث  والرقمي 
الولء، اأجهزة واأدوات الت�سالت، اأدوات واأجهزة كهربائية، اأدوات واأجهزة اإلكرتونية، اأدوات 
واأجهزة ن�سخ الأفالم، اأدوات واأجهزة كهربائية حتمل باليد، اأدوات واأجهزة اإلكرتونية حتمل 
الهواتف،  ومعدات  اأجهزة  نقالة،  هواتف  تفاعلية،  ت�سلية  األعاب  اأو  تعليمية  األعاب  باليد، 
الفيديو،  تدفق  اأجهزة  الرقمية،  الو�سائط  تدفق  اأجهزة  احلي،  التدفق  ا�ستقبال  اأجهزة 
الإنرتنت. عرب  املحتوى  لتدفق  احلا�سوب  تطبيقات  برجميات  الو�سائط،  تدفق   اأجهزة 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلف دي تي اإت�ش اإل دي �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

جورج   ،309 �ش.ب:  ليمتد،  �سريفي�سز  كوربريت  ميبل�ش  بوا�سطة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون، جراند كاميان، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان    

-94-



اجلريدة الر�سمية العدد )1395(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139731
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والإلكرتونية  احلا�سوبية  البيانات  بقواعد  الربط  توفري  البث،  خدمات  الت�سالت، 
واملبا�سرة، خدمات الت�سالت والبث، خدمات الت�سالت ال�سمعب�سرية، خدمات الإر�سال 
ال�سمعب�سري، ت�سليم الر�سائل من خالل الو�سائط ال�سمعب�سرية، اإر�سال البيانات بوا�سطة 
الأجهزة ال�سمعب�سرية، خدمات بث ال�سوت والن�سو�ش والفيديو عرب الإنرتنت اأو غريها 
من �سبكات الت�سالت اأو ال�سبكات الإلكرتونية اإلى اأجهزة احلا�سوب واحلوا�سيب ال�سخ�سية 
اللوحية والهواتف النقالة واأجهزة ال�ستقبال املت�سلة بتلفزيونات اأو �سا�سات عر�ش وغريها 
من اأجهزة الت�سالت والأجهزة الإلكرتونية، اخلدمات التفاعلية مل�ساهدي التلفاز مبا فـي 
والهواتف  اللوحية  ال�سخ�سية  واحلوا�سيب  ي�ساهدونه على احلا�سوب  الذين  اأولئك  ذلك 
النقالة واأجهزة ال�ستقبال املت�سلة بتلفزيونات اأو �سا�سات عر�ش وغريها من اأجهزة الت�سالت 
والأجهزة الإلكرتونية، خدمات البث التلفزيوين والتي تت�سمن اخلدمات التفاعلية لأدلة 
امل�ساهدة والختيار الأوتوماتيكي الذكي لت�سجيل الربامج، بث واإر�سال التلفزيون التفاعلي 
والألعاب التفاعلية والأخبار التفاعلية والريا�سة التفاعلية والرتفيه وامل�سابقات التفاعلية، 
خدمات البث التلفزيوين املقدمة من خالل و�سيط الربامج التلفزيونية، خدمات الت�سال 
الال�سلكي و/اأو الت�سال ال�سلكي و/اأو البث و/ اأو الإر�سال للفيديو عند الطلب والفيديو 
وا�ستقبال  اإر�سال  الويب،  بوابات  خدمات  الإنرتنت،  بوابات  خدمات  املدفوع،  الطلب  عند 
يتم  التي  املبا�سرة  املعلومات  خدمات  والبيانات،  والفيديو  ال�سوت  ومعاجلة  وتخزين 
اإر�سال  توفريها من خالل الت�سالت، خدمات تبادل املعلومات، الت�سالت الإلكرتونية، 
اإر�سال وا�ستالم واإعادة  الر�سائل وال�سور مب�ساعدة احلا�سوب، خدمات الر�سائل وحتديدا 
اإر�سال الر�سائل على �سكل ن�سو�ش اأو اأ�سوات اأو �سور ر�سومية اأو مقاطع فيديو اأو مزيج 
من هذه الأ�سكال، الر�سائل الفورية، خدمات الر�سائل الن�سية، خدمات ر�سائل الو�سائط 
املتعددة، خدمات الر�سائل املوحدة، خدمات الربيد ال�سوتي، خدمات موؤمترات الفيديو، 
خدمات  واملعلومات،  والر�سائل  للبيانات  الإلكرتوين  الإر�سال  الفيديو،  هواتف  خدمات 
الأقمار  اأطباق  اإلى  قناة  توفري  ال�سناعية،  الأقمار  خالل  من  تقدميها  يتم  التي  التلفاز 
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ال�سناعية، تقدمي خدمات التلفزيون الكابلي مبا فـي ذلك ا�ستقبال واإر�سال واإن�ساء وتوزيع 
من  املقدمة  التلفزيوين  البث  خدمات  وال�سمعب�سرية،  والتلفزيونية  الإذاعية  الإ�سارات 
خالل و�سيط الربامج التلفزيونية والبث عرب املحطات التلفزيونية والتلفزيون ال�ساتلي 
الإلكرتونية،  الن�سرات  لوحات  خدمات  والتلفزيوين،  الإذاعي  البث  خدمات  والكابلي، 
خدمات بث الإنرتنت، ات�سالت الإنرتنت، خدمات بث التدفق احلي املقدم عرب الإنرتنت، 
توفري  احلي،  التدفق  تلفزيون  قنوات  توفري  الإنرتنت،  عرب  واملحتوى  الو�سائط  تدفق 
والأخبار  التفاعلية  والألعاب  التفاعلي  التلفزيون  تت�سمن  والتي  احلي  التدفق  من�سات 
التفاعلية والريا�سة التفاعلية والرتفيه وامل�سابقات التفاعلية، ت�سليم الر�سائل من خالل 
اإلكرتوين  نقل  هيئة  على  املتحركة  الو�سائط  خدمات  واملبا�سرة،  الإلكرتونية  الو�سائط 
للمحتوى الإعالمي الرتفيهي، خدمات الت�سالت املقدمة عرب املن�سات والبوابات على 
الإنرتنت وغريه من الو�سائط، تدفق البيانات عرب الإنرتنت، تدفق التلفزيون والو�سائط 
عرب الإنرتنت، الإر�سال ال�سمعي والب�سري عند الطلب، اإر�سال وت�سليم املحتوى ال�سمعي 
اأعــاله. املذكــورة  اخلدمــات  من  بــاأي  املتعلقــة  واملعلومــات  امل�ســورة،  خدمــات   والب�ســـري، 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلف دي تي اإت�ش اإل دي �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

جورج   ،309 �ش.ب:  ليمتد،  �سريفي�سز  كوربريت  ميبل�ش  بوا�سطة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون، جراند كاميان، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144038
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برية، م�سروبات غري كحولية، املياه املعدنية والغازية، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة، 
ال�سراب املركز لتح�سري ال�سراب غري كحولية اأخرى ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد ريا�ش و�سريكه �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع رقم 4، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية، ال�سيب، محافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان     
   

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145087
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية، اأدوية لال�ستعمال الآدمي، م�سادات حيوية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفكتوفارما ارزنيميتيل اند كون�سيالم جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فون- هومبولدت، �سرتيت، 1 64646 هيبينهيم، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان    
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145823
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والعناية  ال�سعر  لت�سفيف  والبل�سم  املو�ش  ال�سعر،  ت�سفيف  كرميات  ال�سعر،  رذاذ  اجلل، 
بال�سعر، لكيه لل�سعر، م�ستح�سرات تلوين ال�سعر وم�ستح�سرات اإزالة اللون، م�ستح�سرات 
العناية  كرميات  ال�سعر،  )لو�سيون(  وغ�سول  وال�سابون  ال�سامبو  ال�سعر،  ومتويج  جتعيد 
مزيالت  ال�سعر،  لإزالة  منتجات  واجل�سم،  بالب�سرة  العناية  منتجات  واجل�سم،  بالب�سرة 
والزيوت  والعطور  الكرميات  احلالقة،  جل  احلالقة،  كرميات  للج�سم،  الكريهة  الروائح 

العطرية وم�ستح�سرات التجميل وغ�سول )لو�سيون( اجل�سم والوجه وال�سعر.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة �سادا القاب�سة �ش.م.ل )هولدنغ(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكني�سة، �سهر املغارة، اجلية، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:  �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145824
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدلنية، اأم�سال)اللقاحات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وايث ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت، نيويورك، ان واى، 10017، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145827

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�ســـرات  الأخـــرى،  القما�ش  واأ�سطح  واملفرو�ســـات  ال�سجـــاد  لتنظيـــف  م�ستح�ســـرات 

التنظيف حلماية ال�سجاد واملفرو�سات وغريها من الأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تريتل واك�ش، انك. )�سركة خا�سعة لقوانني اإلينوي(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الينيوى  ادي�سون،   ،150 �سويت  بوليفارد،  بينهري�ست  وي�ست   2250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

60101، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 109584
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/9/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1198فـي 2017/6/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة يو�سف ر�سا للوازم التدخني �ص.ذ.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: يو�سف ر�سا للوازم التدخني �ص.�ص.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:1 ر.ب:133، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/4/20م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل:  2021/6/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120625
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/6/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1283 فـي 2019/3/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة يو�سف ر�سا للوازم التدخني �ص.ذ.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: يو�سف ر�سا للوازم التدخني �ص.�ص.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:1 ر.ب:133، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/4/20م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/3م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82261

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1252 فـي 2018/7/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: مزايا ال�سرق الأو�سط �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة محمود ومو�سى �ص.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:1024 ر.ب: 111 �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/6/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 142923

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1381 فـي 2021/2/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: النور لتطوير امل�ساريع

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ال�سركة الدولية للتطوير الزراعي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:706 ر.ب:111�سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/6/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/8م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 104683
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/3/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2019/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�ساريع الأوزون الع�سرية �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: م�ساريع التنمية احلديثة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 87 ر.ب: 101، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/3م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 118148
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1224 فـي 2018/5/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جمادي التجارية �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جلمود م�سقط لالإن�ساءات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2327 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/7م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/8م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124345

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1280 فـي 2019/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سروق ال�سم�س خلدمات التموين �س.�س.و 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الطعام الرائع خلدمات التموين واحلفالت �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 208 ر.ب: 131، �سلطنةعمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126957

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/4/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1313 فـي 2019/10/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة اأبراج ال�سرق الوطنية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الكمبيوتر الأولى �س.�س.و 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 253 ر.ب: 600 ، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/8م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 132351
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1323 فـي 2019/12/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة مالمح اجلزيرة للتجارة �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأثمار ظفار ال�ساملة للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1082 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 4909 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1999/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 642 فـي 1999/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كلي�سرتا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كلي�سرتا هاو�سرمان 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

ايللكري�س،   67400 �سي�سويتزير  الربت  دوكتيور  دو  روتي   1 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جرافين�ستادين، فرن�سا 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/8م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 4910 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 19

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1999/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 642 فـي 1999/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كلي�سرتا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كلي�سرتا هاو�سرمان 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

ايللكري�س،   67400 �سي�سويتزير  الربت  دوكتيور  دو  روتي   1 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

جرافين�ستادين، فرن�سا 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116108 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1284 فـي 2019/3/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كيه - �سوي�س انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأف اأند اأف براند�س جروب ، اأنك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 ذا جرين ، �سةيت اأر، دوفر، ديلوير 19901 ، الوليات املتحدة 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116109 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1237 فـي 2018/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كيه - �سوي�س انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأف اأند اأف براند�س جروب ، اأنك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 ذا جرين ، �سةيت اأر، دوفر، ديلوير 19901 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/9م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

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

1991/3/25التجارة وال�سناعةجممع ملا الطبى �س.م.م15318

268533
كري�ستال لجونز
)كورا�ساو( بي فـي

2011/6/6التجارة وال�سناعة

368943
اأر بي ايه فريرو اند�سرتيز

2011/6/25التجارة وال�سناعة بي فـي تي.ليمتد

2011/6/28التجارة وال�سناعةهري�ست كوميونيكي�سنز انك468996

2011/6/28التجارة وال�سناعةهري�ست كوميونيكي�سنز انك568997

2002/5/14التجارة وال�سناعةناندوز ليميتيد628122
2011/8/27التجارة وال�سناعةانرتفت انرتنا�سيونال بي.فـي769970

2002/5/14التجارة وال�سناعةناندوز ليميتيد828120

2002/5/14التجارة وال�سناعةناندوز ليميتيد928121

2001/8/7التجارة وال�سناعةدبليو ات�س جي )جري�سي( ليمتد1026108

116359
فوري�سيا كالريون

 اإلكرتونيك�س كو، ال تي دي
1991/12/10التجارة وال�سناعة

2011/9/21التجارة وال�سناعة�سانثا بيوتكنك�س ليمتد1270365

2010/11/27التجارة وال�سناعةبوبايز لويزيانا كيت�سن، انك1365677

2010/11/27التجارة وال�سناعةبوبايز لويزيانا كيت�سن، انك1465678
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م
رقم 

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

155818
اأوت�سوكا فارما�سيتيكال

كومباين ليميتد
1991/7/22التجارة وال�سناعة

2001/5/28التجارة وال�سناعة�سركة تا�سكو ا�س . بي1625559
2011/5/28التجارة وال�سناعةمالبار جولد بريفيت ليمتد1768390
2011/5/28التجارة وال�سناعةمالبار جولد بريفيت ليمتد1868391
2011/5/28التجارة وال�سناعةمالبار جولد بريفيت ليمتد1968392
2011/5/28التجارة وال�سناعةمالبار جولد بريفيت ليمتد2068393
2012/5/29التجارة وال�سناعةالغزال العاملية للواردات �س.م.م2174600
2012/7/21التجارة وال�سناعةالغزال العاملية للواردات �س.م.م2275439
2012/7/21التجارة وال�سناعةالغزال العاملية للواردات �س.م.م2375441
1991/3/8التجارة وال�سناعةكاريوم ال تي دي245908
1991/12/4التجارة وال�سناعةتي دى كاى كابو�سيكي كاي�سا256313
1991/12/4التجارة وال�سناعةتي دى كاى كابو�سيكي كاي�سا266314
2011/7/19التجارة وال�سناعةانرتفت انرتنا�سيونال بي.فـي2769382
2011/7/19التجارة وال�سناعةانرتفت انرتنا�سيونال بي.فـي2869332
2011/7/19التجارة وال�سناعةانرتفت انرتنا�سيونال بي.فـي2969220

3067148
بي فـي ا�س انرتنا�سيونال

 )�سنغافور ( بي تي اي ليمتد
2011/3/5التجارة وال�سناعة

2001/2/3التجارة وال�سناعة�سركة الطائر اجلديد للتجارة3124793

3225652
ال�سركة الوطنية
للرثوة احليوانية

2001/6/17التجارة وال�سناعة

3325606
�سيف وي للخدمات
 الهند�سية �س.م.م

2001/6/9التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

2001/12/5التجارة وال�سناعةاومتبيرب ليمتد3426811

3553852
�سركة الباكر

 للتجارة واملقاولت �س.م.م
2008/10/12التجارة وال�سناعة

2001/6/18التجارة وال�سناعةداميلر ايه جي3625665

3726755
هيلتون وورلدوايد

 هولدينغ األ األ بي
2001/11/19التجارة وال�سناعة

2001/7/25التجارة وال�سناعةكيوتارا ، ا�س. ال3825994

2001/6/25التجارة وال�سناعةدياغو ايرلند3925714

2011/6/1التجارة وال�سناعة�سانليو يدو)ت�ساينا(كو،ليمتد4068476

2011/6/1التجارة وال�سناعة�سانليو يدو)ت�ساينا(كو،ليمتد4168477

2001/6/3التجارة وال�سناعةمارازي جروب ا�س ار ال4225588

2009/3/31التجارة وال�سناعةحممد بن را�سد للتجارة4356529

2011/12/4التجارة وال�سناعةاأكيدا هولدينغز اإل اإل �سي4471473

1991/7/27التجارة وال�سناعةاي بي اليكرتولوك�س455835

1991/7/27التجارة وال�سناعةاي بي اليكرتولوك�س465834

1991/7/27التجارة وال�سناعةاي بي اليكرتولوك�س475833

2011/7/24التجارة وال�سناعةتيجني ليميتيد4869486
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مكتب اأ�سا�س لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سميم احلديث �س.م.م

الت�سميم  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأ�سا�س لتدقيق ومراجعة احل�سابات  يعلن مكتب 
احلديث �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٩٧٨٨٣، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 202١/١/2٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�س.ب:٧٠٤ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٩٢٥٢٣٥٥ - ٩٩٢٨٦٦٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدخل - تو�سية

يعلن مكتب اأ�سا�س لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املدخل - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥٥٦١١٨، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ 202١/١/2٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�س.ب:٧٠٤ ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٩٢٥٢٣٥٥ - ٩٩٢٨٦٦٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباق الربونزية �س.�س.و

الرباق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالية  واال�ست�سارات  للتدقيق  الفي�سل  مكتب  يعلن 
الربونزية �س.�س.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٦٥٣0٨،  وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�س.ب: ١٧٠٠ ر.ب:١٣١ 

 هاتف رقم:٧٩٩٩٦٢٦٤ - ٩٥٧٠٠٣٥٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اليحمدي لالت�ساالت �س.م.م

يعلن مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  لالت�ساالت  اليحمدي 
١0٧٤٥٣٦،  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرن يافور التجارية- ت�سامنية

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالية  واال�ست�سارات  للتدقيق  الفي�سل  مكتب  يعلن 
الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  جرن يافور التجارية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
الغـيــــر،  اأمــام  ١٤٩٧٤٣0،  وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

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

 هاتف رقم:٧٩٩٩٦٢٦٤ - ٩٥٧٠٠٣٥٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق ال�سم�س الباهر - تو�سية

يعلن مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سروق 
ال�سم�س الباهر - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٤02٤،  
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�س.ب: ١٧٠٠ ر.ب:١٣١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٥(

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني الفج �س.م.م
يقــوم  اأنـه  واالإدارية  املالية  واال�ست�سارات  لتدقيق احل�سابات  الرباعي  يعلن مكتب 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  الفج  ب�ساتني  �سركة  بت�سفـيــة 
اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  بالرقـم ١١١٨٧٦٨، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�س.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

 هاتف رقم:٩١٤٨٠٨٢١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ساحل ال�سيب احلديثة �س.م.م
يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلن 
اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  احلديثة  ال�سيب  �ساحل  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٥٧٣0٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

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

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٥(

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الواحة امل�سرقة للهند�سة والتقنيات - ت�سامنية

الواحة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  ت�سامنية،   - والتقنيات  للهند�سة  امل�سرقة 
اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  بالرقـم ٣١٨0220، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

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

�س.ب:٣٢٢ ر.ب:٣٣٩ 
 هاتف رقم:٩٩٠٥٥٢٠٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان لل�سناعات احلديدة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جمان  يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - لل�سناعات احلديدة 
١2٧٩٨٧٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

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

�س.ب:٣٢٢ ر.ب:٣٣٩ 
 هاتف رقم:٩٩٠٥٥٢٠٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سداقية لتنظيم املعار�س - تو�سية

يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة امل�سداقية 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - املعار�س  لتنظيم 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  ١0٥٣١٣0، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

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

�س.ب:٣٢٢ ر.ب:٣٣٩ 
 هاتف رقم:٩٩٠٥٥٢٠٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلا�سليون الع�سرية - ت�سامنية
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جلا�سليون - ت�سامنية، 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق  بالرقـم ١١٤٨١٣2،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  202١/٥/١٨م، 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - محافظة ظفار

�س.ب:١١٥ ر.ب:٢١٧ 
 هاتف رقم:٩٧٠٤٧١٠٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوفون للعقارات �س.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الذهبية  احلمداين  مكتب  يعلن 
�سركة نوفون للعقارات �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٩٨٧0٧، 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  202١/٥/20م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - بناية برج املدينة -مبنى رقم:٢٨٣٥ - الطابق الثالث - �سقة رقم:٣١٠ 

�س.ب:٥٧٥ ر.ب:٣١٠ 
 هاتف رقم:٩٩٣٥١١١٦ - ٢٤٩٩١٨٩٩  فاك�س رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النيزك العاملية �س.م.م
يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  لتدقيق احل�سابات  العامليون  يعلن مكتب اخلرباء 
بت�سفـيــة �سركة النيزك العاملية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  202١/2/٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١0٥١٤١٨
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�سناو - والية امل�سيبي - محافظة �سمال ال�سرقية 

�س.ب:١٥١ ر.ب:٤١٨ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨  فاك�س رقم:٢٥٧٧١٥٧٢ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سركة براي�س وتر هاو�س كوبرز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�س اأن اأ�س للم�سروعات �س.م.م
تعلن �سركة براي�س وتر هاو�س كوبرز اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�س اأن اأ�س للم�سروعات 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0٦٥٤٣٤، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2020/١2/١٦م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 مدينة ال�سلطان قابو�س - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�س.ب:٣٠٧٥ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤٥٥٩١١٠  فاك�س رقم:٢٤٥٦٤٤٠٨ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

�سركة مور �ستيفنز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سرتاتيجي اند �سريفيز )ال�سرق االأو�سط( �س.م.م

اند �سريفيز )ال�سرق  اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة �سرتاتيجي  تعلن �سركة مور �ستيفنز 
االأو�سط( �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2١٦22، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 202١/٥/٣١م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - �سكة رقم:١٠١٣- بناية رقم:١٠٢٢- الدور الرابع - مكتب رقم:٤١

�س.ب:٩٣٣ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤٠٦١٠٠٠  فاك�س رقم:٢٤٠٦١٠٩٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربعمي املتحدة للتجارة والت�سويق �س.م.م
تعلن موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة الربعمي املتحدة 
 ،22000٨2 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  والت�سويق  للتجارة 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  202١/٤/٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

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

�س.ب:٢٤٠٥ ر.ب:٢١١ 
 هاتف رقم:٩٢٩٢٣٠١٠  فاك�س رقم:٢٣٣٦٢١١١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سول للتجارة �س.م.م

تعلن موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة الو�سول للتجارة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2١٦٩٣٩٨، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية  202١/٤/٨م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

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

�س.ب:٢٤٠٥ ر.ب:٢١١ 
 هاتف رقم:٩٢٩٢٣٠١٠  فاك�س رقم:٢٣٣٦٢١١١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان املتحدة للتجارة - تو�سية

املتحدة  العنان  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  احلديثة  والتدقيق  االأعمال  موؤ�س�سة  تعلن 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0٣٧١٦0، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 202١/٤/٨م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

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

�س.ب:٢٤٠٥ ر.ب:٢١١ 
 هاتف رقم:٩٢٩٢٣٠١٠  فاك�س رقم:٢٣٣٦٢١١١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

اأحمد بن محمد املر�سوف ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي القرط للتجارة واملقاوالت �س.م.م

القرط  وادي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سعدي  املر�سوف  محمد  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٦١٩٨٣٧، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 20١٨/٩/20م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  هاتف رقم:٩٦٠٨٨٨٨٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٥(

بخيت بن حامد البخيت فا�سل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا�سل للنقل واملعدات �س.م.م
يعلن بخيت بن حامد البخيت فا�سل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفا�سل للنقل واملعدات 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١0٦02٥٧، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  20١٨/٩/١٨م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 محافظة ظفار

�س.ب:١١٥ ر.ب:٢١٧ 
 هاتف رقم:٢٣٢٩٦٦٤٥  فاك�س رقم:٢٣٢٩٩٧٦٧ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار العامل �س.م.م
العامل  اأ�سرار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلو�سني  بن حارب  �سعيد  بن  �سليمان  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ،١٧١٦2٩٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

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

�س.ب:١٤١٧ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٤٤٠٦٠٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٥(

�سعود بن اأحمد بن خربو�س امل�سلمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سرتين اجلديدة �س.م.م
يعلن �سعود بن اأحمد بن خربو�س امل�سلمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع �سرتين 
اجلديدة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٣٨2٥، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 20١٨/١/2٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  �س.ب:٥٤٩ ر.ب:١١٦ 
 هاتف رقم:٩١١٦٢٠٢١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عامر بن عبدالـلـه بن عثمان الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة مركز �سما لبيع و�سيانة احلا�سب االآيل والهواتف النقالة �س.م.م

يعلن عامر بن عبداللـه بن عثمان الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز �سما لبيع 
و�سيانة احلا�سب االآيل والهواتف النقالة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  20١٨/2/2٥م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١١0١٩٦٤ بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 �س.ب:١٥٣ ر.ب:١١١ 

 هاتف رقم:٩٥٢٠٣٠٠٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٥(

زهرة بنت اأحمد بن �سامل احلب�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة ال�ساطئ للتجارة - ت�سامنية

ال�ساطئ  لوؤلوؤة  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  احلب�سية  �سامل  بن  اأحمد  بنت  زهرة  تعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥٤2٩١٥،  وللم�سفية 
وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
  �س.ب:٢١٢٦ ر.ب:١١١ 
 هاتف رقم:٩٩٣٨٤٩٩٢ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

بدر خمي�س بن اأحمد الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة االحتاد احلديثة املتكاملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

احلديثة  االحتاد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الزعابي  اأحمد  بن  خمي�س  بن  بدر  يعلـن 
املتكاملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١٤٣٦٦٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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محمد بن عبدالـلـه بن خمي�س الفورا
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو نهيان و�شريكه العاملية �س.م.م

يعلـن محمد بن عبداللـه بن خمي�س الفورا ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأبو نهيان و�سريكه 
انتهاء  عـــن   ،١٣١٠٣٩٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

حمد بن �شليمان بن حمد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الداخلية للر�شم على الزجاج - تو�شية

يعلـن حمد بن �سليمان بن حمد البو�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الداخلية للر�سم 
على الزجاج - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٨٩٤٠، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شعيد بن محمد الروا�س
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املواقف التجارية �س.م.م

التجارية  املواقف  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الروا�س  �سعيد بن محمد  بن  اأحمد  يعلـن 
اأعــمال  اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢٠٧٣٩٨٦، عـــن انتهاء  �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

ح�شن بن علي بن محاد تبوك
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة مرتفعات حريط املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن ح�سن بن علي بن محاد تبوك ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مرتفعات حريط املتحدة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٦١٦٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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هيثم بن �شعيد بن محمد املع�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة النهج ال�شحيح للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن هيثم بن �سعيد بن محمد املع�سني ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة النهج  ال�سحيح للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١٠٧٨٨٣٩،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شامل بن �شعيد جعبوب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البنيان املر�شو�س للتجارة �س.م.م
املر�سو�س  البنيان  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  جعبوب  �سعيد  بن  �سامل  بن  اأحمد  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ٢٢١٠٢٨٢،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �س.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

فرا�س بن عطااللـه الطه
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمون للمقاوالت �س.م.م
�س.م.م،  للمقاوالت  ل�سركــــة عمون  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الطه  بن عطااللـه  فرا�س  يعلـن 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٧٩١٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

�شامي بن حميد بن �شليم النا�شري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤة م�شقط للمجوهرات �س.م.م
م�سقط  لوؤلوؤة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  النا�سري  �سليم  بن  حميد  بن  �سامي  يعلـن 
للمجوهرات �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٥٥٠٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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مكتب املهاد لال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور�س الر�شتاق للتجارة �س.م.م

يعلـن مكتب املهاد لال�ست�سارات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نور�س الر�ستاق للتجارة �س.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٥٩٥٣٧،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

مكتب �شاه للتدقيق - محا�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأن بي �شي �شي اخلليج �س.م.م

يعلـن مكتب �ساه للتدقيق - محا�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأن بي �سي 
�سي اخلليج �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٣٩٧٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شرق االأو�شط للمعار�س �س.م.م

يعلـن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  للمعار�س  االأو�سط  ال�سرق 

١٥٤٧٤٠٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

�شركة مور �شتيفنز
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليوم للدعاية واالإعالن �س.م.م

�س.م.م،  واالإعالن  للدعاية  اليوم  ل�سركــــة  امل�سفــــية  ب�سفـتـــــها  �ستيفنز  مور  �سركة  تعلـن 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٨٠٤٩٢،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــية
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مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حاج لالأقم�شة - ت�شامنية

يعلـن مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - لالأقم�سة  حاج  ل�سركــــة 

١٧٨١٦٧٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرخ االأبي�س �س.م.م

يعلـن مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 

اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦١٩٠٣،  ل�سركــــة الرخ االأبي�س �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي

عبداللـه بن يعقوب بن حمود ال�شيابي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفق البدر احلديثة �س.م.م

يعلـن عبداللـه بن يعقوب بن حمود ال�سيابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأفق البدر احلديثة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٣٠٧٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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منري بن �أحمد بن �سليمان
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بالل للمقاوالت و�لنقل �ش.م.م

يعلـن منري بن اأحمد بن �سليمان ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بالل للمقاوالت والنقل �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٩٧٠١٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
�مل�سفــي

حمد بن حممد بن حمد �ملخمري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركةحمد بن حممد بن حمد �ملخمري 

و�سريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

امل�سفــــي ل�سركــــة حمد بن حممد بن  يعلـن حمد بن حممد بن حمد املخمري ب�سفـتـــــه 
ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - واملقاوالت  للتجارة  و�سريكه  املخمري  حمد 
الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٣٦٠٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
�مل�سفــي
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