ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1414

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  24ربيع الأول 1443هـ

املوافـق � 31أكت ــوبـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ـ ــوم �سـلطان ـ ــي رق ـ ــم  2021/62باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية
العمل البحري لعام 2006م.
مر�سـ ـ ــوم �سـلطان ـ ــي رق ـ ــم  2021/63مبنح اجلن�سية العمانية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/139ص ــادر فـي  2021/10/17ب�إ�شهار نادي املر�أة للريا�ضة
والإبداع الثقافـي واعتماد نظامه الأ�سا�سي.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العــدل وال�شـــ�ؤون القانونيـــة
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2021/9/2باملوافقة على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إع ــالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إع ــالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
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البنـك املركـزي العمانـي
�إعالن ب�ش�أن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2021/9/30م.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية الثاقبة للتقنيات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخليال الراقي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط الألفية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوب �آ�سيا وال�شرق الأو�سط للإدارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباز الوطنية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ستان �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحافل املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعبي و�شركاه للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر امللدة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�شهرة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو نبهان ال�شكيلي للم�شاريع اجلديدة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قافلة الغدير للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخطط النهائي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفنية اللوج�ستية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتيب للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر وحممد �أبناء عبيد العمري للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بن ها�شم للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح املدينة املتحدة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار احلجاب للأزياء  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغزالن العربية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س املميزة العقارية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للأعمال واملقاوالت املدنية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب البحار الوطنية �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء الريف ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية418 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سحائب الربونزية للتجارة �ش.م.م.
418
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات م�سقط احلديثة �ش.م.م.
419
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحالم �صحم للتجارة  -ت�ضامنية.
419
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شموخ للعقارات �ش.م.م.
420
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التو�صيل الآمن للتجارة واخلدمات �ش.م.م420 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اويل ون  -ت�ضامنية.
421
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم اجلويف ال�شعبي  -تو�صية.
421
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروافد املا�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م422 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللتزم للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م.
422
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار املدن احلديثة  -ت�ضامنية.
423
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار امل�سرات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية423 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدفاعي املتحدة للتجارة �ش.م.م.
424
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ م�سقط املتطورة �ش.م.م.
424
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية للهند�سة والإن�شاءات �ش.م.م.
425
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن خمي�س بن �سليم البطيني و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
425
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفوح ال�شام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية426 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء �شمال الدريز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م426 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبجد الوطنية  -ت�ضامنية.
427
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل املعادن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م427 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم الفوار �ش.م.م.
428
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزامري الفنية �ش.م.م.
428
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�سقط للخدمات ال�شاملة �ش.م.م429 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوتار �شنا�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية429 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميد بن را�شد بن �سامل احلامدي و�شركاه
للتجارة  -ت�ضامنية.
430
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكنلوجيا للبناء �ش.م.م.
430
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمبز الكعك  -تو�صية.
431
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الدار الوطنية �ش.م.م.
431
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة اخلالبة للتجارة �ش.م.م.
432
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان الباطنة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية432 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرع الواقي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية433 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شاير الوعد للتجارة  -تو�صية.
433
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور خ�ضراوين العاملية �ش.م.م.
434
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سندرو�س الدولية للمقاوالت �ش.م.م.
434
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ترينج انفوكوم �ش.م.م.
435
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق التجارية املتكاملة �ش.م.م.
435
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تغاريد الغملول للتجارة  -ت�ضامنية.
436
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سلم بن علي �أحمد جعبوب وولده للتجارة  -تو�صية436 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل ال�سماء للتجارة  -تو�صية.
437
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املح�سن للكهرباء �ش.م.م.
437
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي املدينة اجلديدة  -ت�ضامنية.
438
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر امللوك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
438
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفقاعات الزرقاء  -ت�ضامنية.
439
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإخال�ص الذهبية  -تو�صية.
439
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل بن �أحمد بن علي قطن و�أوالده للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية.
440
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سريدان اخلليج �ش.م.م.
440
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل خط ال�سعيد للتجارة �ش.م.م.
441
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوبان للتجارة  -ت�ضامنية.
441
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرتفعات ال�شمالية للتجارة  -ت�ضامنية442 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإقبال الدولية  -تو�صية.
442
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أريج خ�صب للتجارة  -ت�ضامنية.
443
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما القرم الطبية �ش.م.م.
443
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميد و�سعيد �أبناء حمد احلجري للتجارة  -ت�ضامنية444 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الغبرياء الوطنية للتجارة  -تو�صية444 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز جمان ال�شاملة للتجارة -ت�ضامنية445 .
445
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صداف املميزة للتجارة  -ت�ضامنية.
446
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف ور�ضا و�شركائه للتجارة �ش.م.م.
446
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوريدات الهند�سية العاملية �ش.م.م.
447
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار اخلم�س العاملية �ش.م.م.
447
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�صر التميز ال�شاملة �ش.م.م.
448
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجموعة الدولية احلديثة �ش.م.م.
448
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي العاملية املتحدة �ش.م.م.
449
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للم�شاريع املتطورة �ش.م.م.
449
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الأوىل للأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التقنية الف�ضية للتجارة �ش.م.م450 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفلك املا�سي للتجهيزات العلمية والتجارة �ش.م.م450 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التدبري احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م451 .
451
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريد و�أحمد للتجارة �ش.م.م.
452
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة دبي للم�شاريع  -تو�صية.
452
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع الكامل للتجارة  -تو�صية.
453
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليقني الهند�سية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام املزيونة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية453 .
454
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة مرتفعات اخلوير العامة �ش.م.م.
454
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلياة لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ الأفالج احلديثة للتجارة  -تو�صية455 .
455
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الأحالم احلديثة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد التميز لتدريب املو�سيقى والفنون �ش.م.م456 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط العاملية حلماي ــة البني ــة التحتيــة
456
والهند�سية واملقــاوالت �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزريقاء خلدمات املالهي و�ألعاب الت�سلية �ش.م.م457 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجرا�س احلقيقة للتجارة والت�سويق �ش.م.م457 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية م�ؤ�س�سة خالد بن عقيل بن علوي مقيبل للتجارة �ش�.ش.و458 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أر�ض اخللود املميزة  -ت�ضامنية458 .
459
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الواحة للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما اجلزيرة الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية459 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة حممد بن �سلطان للتجارة  -تو�صية459 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �شنا�ص احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية459 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق ال�شم�س لتظليل النوافذ �ش.م.م460 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف بن را�شد الوهيبي و�شريكه للتجارة
460
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الربميي الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية460 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار النعمى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م460 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حما�سن الظاهرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية461 .
461
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد لالمتيازات �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساوثي للمقاوالت واخلدمات امليكانيكية �ش.م.م461 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاجر ال�صغري للإن�شاءات  -تو�صية461 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركائز املحيط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م462 .
462
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدر�سة ال�صواهل للفرو�سية �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صدى للم�شاريع ال�شاملة �ش�.ش.و462 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االرتقاء ال�سريع للمعلومات والتجارة �ش.م.م462 .
463
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي املرجان �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤمل للتجارة والوكاالت التجارية �ش.م.م463 .
463
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شهور للت�صميم �ش.م.م.
463
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سامر املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلفريي الذهبية  -ت�ضامنية464 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأعمدة الأربعة �ش.م.م.
464

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية الثالثية املتكاملة �ش.م.م.
464
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة املاجنو �ش.م.م.
464
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االوركيدا البي�ضاء �ش.م.م.
465
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح الغبرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية465 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر بن حميد الزدجايل و�أوالده للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية.
465
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رمي الرئي�سي  -تو�صية.
465
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز اخلليج للإبداع �ش.م.م.
466
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول ال�سهلة احلديثة �ش.م.م.
466
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد امل�ستقبل احلديثة  -تو�صية.
466
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتبة العا�صمة �ش.م.م.
466
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد �صحار  -ت�ضامنية.
467
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة القرى الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م467 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سويدان بن بخيت بن �سعيد البادي و�أوالده
للتجارة  -ت�ضامنية.
467
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطر البنف�سج املتميز  -ت�ضامنية.
467
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم ومقهى املدينة اخل�ضراء �ش.م.م468 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طريق ال�سماء خلدمات الديكور الداخلي �ش.م.م468 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز اخلابورة احلديثة للتجارة �ش.م.م468 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع بركة ال�شرف للتجارة واملقاوالت  -تو�صية468 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بادية بركاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م469 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر بن �سامل بن علي العمراين وابنته
للتجارة  -تو�صية.
469
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج عاهن  -ت�ضامنية.
469
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق الظاهر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية470 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ترتا لل�ضيافة والتموين �ش.م.م.
470

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/62
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلـى اتفاقيـة العمـل البحـري لعـام 2006م
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006م املعتمدة فـي م�ؤمتر العمل الدولـي فــي دورتــه
الرابعة والت�سعني (البحرية) فـي جنيف بتاريخ  23من فرباير 2006م ،فـي �صيغتها املعدلة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية العمل البحري لعام 2006م ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إىل االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لأحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 19 :من ربيع الأول �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 26 :من �أكتوبـــــــــر �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2021/63
مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/38
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به مــن تاريــخ �صــدوره.
�صــــدر فـي 19 :من ربيع الأول �سنة 1443هـ
المـوافــــق 26 :من �أكتوبـــــــــر �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
-112-
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قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

1

�أحمـد بن حممد بن �سعيــد بن عـزان الرواحـي

2

�أحـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�س ـ ــف �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش

3

�أ�سم ـ ـ ـ ـ ــاء طـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــر عق ـ ـ ــالن الهـ ـ ـ ـ ــالليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

4

بلقيـ ـ ــ�س �إ�سماعي ـ ـ ــل فـي ـ ـ ـ ـ ــروز الب ـ ـ ــلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

5

جنجات ـ ـ ــون عب ــدالل ـ ـ ـ ــه مـ ـ ــراد البـ ـ ـ ــلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

6

خالـ ــدة برفـ ـ ـ ــني �صـ ـ ــادق عل ـ ــي خيـ ـ ـ ــرالدي ـ ـ ـ ــن

7

دعـ ـ ـ ـ ـ ــد عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ــدلونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

8

رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

9

ريحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ــد �إ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــل خـ ــال ـ ـ ـ ـ ــد

10

�سعيــد بن حممـد بن �سعيد بن عـزان الرواحــي

11

�شاهينــا بارف ـ ــني عبـ ـ ــدالرحم ــن �سي ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــادر

12

�صفـيـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سيـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحمـ ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد

13

ع ـ ــائ�شـ ـ ـ ـ ــة بنت علـ ـ ـ ــي بن �سعيـ ـ ـ ــد الرواحيـ ـ ـ ـ ـ ــة
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تابــــع  :قائمــة ب�أ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
م

اال�ســـــــــــــــم

14

علـ ــي بن حممد بن �سعيــد بن عـزان الرواحـ ــي

15

فرزانـ ــة �ش ـ ــار �شمبي ـ ـ ــه �أبوبكـ ـ ــر البـ ـ ــلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

16

كوث ــر بارفـ ــني حممـد �إبراهي ـ ــم عب ــدالكري ـ ـ ــم

17

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــادو�س �أثي�س ـ ـ ـ ـ ــاي راجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

18

م ــح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ـ ـ ــوي عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �آل حفـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ

19

مـ ــحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد جمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر

20

موزة بنت حممد بن �سعيد بن عزان الرواحية

21

هــاج ـ ــرا بيجـ ـ ــم �شيــخ ياه ـ ـ ــور �شيـ ــخ �س ـ ــوراوار

22

ه ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور داوود نـ ــا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب
قرار وزاري
رقم 2021/139
ب�إ�شهار نادي املر�أة للريا�ضة والإبداع الثقافـي واعتماد نظامه الأ�سا�سي
ا�سـتنادا �إىل قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2007/81
و إ�لـى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/87ب�إن�شاء وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب وحتديد
اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل النظام الأ�سا�سي للأندية الريا�ضية ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ،2008/124
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�شهر نادي املر�أة للريا�ضة والإبداع الثقافـي.
املــادة الثانيــــة
يعتمد النظام الأ�سا�سي املرفق لنادي املر�أة للريا�ضة والإبداع الثقافـي.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 /3 / 10 :هـ
املوافـــــق2021 /10/ 17 :م

ذي يــزن بن هيثـــم �آل �سعيــد
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب
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النظام الأ�سا�سي لنادي املر�أة للريا�ضة والإبداع الثقافـي
الف�صــل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - 1الوزارة:
وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب.
 - 2الوزيـر:
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب.
 - 3القانون:
قانون الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم .2007/81
 - 4النادي:
نادي املر�أة للريا�ضة والإبداع الثقافـي.
 - 5املجل�س:
جمل�س �إدارة النادي.
 - 6الع�ضوة العاملة:
كل من يقرر املجل�س قبولها ع�ضوة فـي النادي.
 - 7الع�ضوية اجلماعية:
الع�ضوية التي يقرر املجل�س منحها للعامالت فـي اجلهات التي تقع فـي نطاق
النادي.
 - 8الع�ضوة التابعة:
كل من تكون ع�ضويتها تابعة لع�ضوية الع�ضوة العاملة.
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 - 9الع�ضوة املنت�سبة:
كل من يقرر املجل�س قبولها كع�ضوة ،ومل تكمل �سن ( )18الثامنة ع�شرة ،على �أن
تتوافر فـيها ال�شروط الواردة فـي املادة ( )6من هذا النظام.
 - 10الع�ضوة الفخرية:
كل من يقرر املجل�س منحها الرئا�سة الفخرية للنادي �أو الع�ضوية الفخرية ،نظريا
ملا �أدته من خدمات للنادي� ،أو لأي هيئة خا�صة عاملة فـي املجال الريا�ضي والثقافـي،
�أو املجتمع.
 - 11الع�ضوة الريا�ضية:
كل من يقرر املجل�س منحها الع�ضوية جلهودها فـي �إحدى الريا�ضات.
املــادة ( ) 2
ت�أ�س�س نادي املر�أة للريا�ضة والإبداع الثقافـي ،و�أ�شهر فـي تاريخ 2021/10/17م ,مبوجب
القرار الوزاري رقم .2021/139
املــادة ( ) 3
يتمتع النادي بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املايل والإداري فـي حدود القانون ،ويكون
مقره حمافظة م�سقط ،ويجوز فتح فروع له فـي املحافظات ،ويعترب من الهيئات اخلا�صة
ذات النفع العام.
املــادة ( ) 4
يهدف النادي �إىل حتقيق الآتي:
� - 1إتاحة الفر�صة للمر�أة ملمار�سة الأن�شطة الثقافـية والريا�ضية.
 - 2حتفـيز دور املر�أة فـي املجاالت الريا�ضية والثقافـية مبا يتالءم مع االحتياجات
الفعلية للمر�أة.
 - 3العمل على �إقامة امل�سابقات والبطوالت والفعاليات فـي املجاالت الثقافـية والريا�ضية.
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الف�صــل الثانــي
ع�ضوية النادي واملزايا وااللتزامات
املــادة ( ) 5
تكون الع�ضوية فـي النادي وفقا للفئات الآتية:
 - 1الع�ضوة العاملة.
 - 2الع�ضوية اجلماعية.
 - 3الع�ضوة التابعة.
 - 4الع�ضوة املنت�سبة.
 - 5الع�ضوة الفخرية.
 - 6الع�ضوة الريا�ضية.
املــادة ( ) 6
ي�شرتط فـي الع�ضوة العاملة الآتي:
� - 1أن تكون امر�أة ،وال تقل �سنها عن ( )18ثمانية ع�شر عاما عند تقدمي طلب
الع�ضوية.
� - 2أال تكون قد �سبق احلكم عليها نهائيا بعقوبة فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف
�أو الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليها اعتبارها.
� - 3أال تكون قد �سبق �أن �أ�سقطت الع�ضوية عنها من �إحدى الهيئات الريا�ضية� ،أو
الثقافـية ،ما مل يكن قد زال عنها �سبب الإ�سقاط.
املــادة ( ) 7
تكون مدة ع�ضوية الع�ضوة الفخرية فـي النادي (� )4أربع �سنوات قابلة للتجديد.
املــادة ( ) 8
ال يجوز منح الع�ضوية الفخرية فـي النادي لغري العمانيات �إال بعد موافقة الوزارة.
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املــادة ( ) 9
تعفى الع�ضوة الفخرية والع�ضوة الريا�ضية من �سداد ر�سوم الع�ضوية.
املــادة ( ) 10
يتم منح الع�ضوية التابعة لبنات الع�ضوة العاملة ممن مل يكملن ( )10العا�شرة من العمر.
املــادة ( ) 11
تنتقل ع�ضوية الع�ضوة املنت�سبة �إىل الع�ضوية العاملة عند �إكمالها �سن ( )18الثامنة ع�شرة.
املــادة ( ) 12
يقدم طلب الع�ضوية �إلكرتونيا �إىل �إدارة النادي على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،مرفقا به
كافة امل�ستندات املطلوبة ،مع �إي�صال ب�سداد الر�سم املقرر موقع من �أمينة ال�صندوق ،وتدرج
�أ�سماء طالبات الع�ضوية بح�سب تاريخ تقدمي الطلب فـي �سجل خا�ص.
املــادة ( ) 13
على املجل�س البت فـي طلبات الع�ضوية خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما ،ويعد
م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا له.
املــادة ( ) 14
يجب �أن تخطر مقدمة الطلب بقرار املجل�س خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ �صدور
قرار املجل�س ،وفـي حال رف�ض الطلب يجب �أن يكون القرار م�سببا.
ويجوز ملن رف�ض طلبها التظلم من قرار الرف�ض �إىل الوزارة خالل (� )14أربعة ع�شر يوما
من تاريخ �إخطارها ،وعلى الوزارة البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميه ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للتظلم.
املــادة ( ) 15
تتمتع ع�ضوة النادي باملزايا الآتية:
 - 1ا�ستعمال مرافق النادي ومالعبه.
 - 2اال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها �أو يتيحها النادي للع�ضوات.
 - 3امل�شاركة فـي امل�سابقات والفعاليات والأن�شطة التي ينظمها النادي.
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املــادة ( ) 16
تلتزم ع�ضوة النادي بالآتي:
 - 1دخول مبنى النادي فـي املواعيد املحددة.
 - 2التقيد ب�أحكام النظام واللوائح ال�صادرة تنفـيذا له.
 - 3املحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.
 - 4تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية واملجل�س ،وتعليمات �إدارة النادي.
 - 5الوفاء بااللتزامات املالية التي يقررها النادي وفقا لالئحة املالية للنادي.
 - 6احرتام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية ،والأخالق الريا�ضية.
� - 7سداد الر�سوم واال�شرتاكات ح�سب الفئات املقررة لكل نوع من �أنواع الع�ضوية.
املــادة ( ) 17
تكون ع�ضوة النادي م�س�ؤولة عما يقع منها �أو من الع�ضوات التابعات لها عن �أي تلف لأي
من ممتلكات النادي �أو مرافقه ،ويحدد املجل�س التعوي�ض املادي املنا�سب.
املــادة ( ) 18
ت�سقط الع�ضوية لأحد الأ�سباب الآتية:
 - 1فقد �شرط من �شروط الع�ضوية.
 - 2عدم �سداد ر�سوم وا�شرتاكات الع�ضوية والوفاء بااللتزامات املالية ملدة ( )3ثالث
�سنوات متتالية� ،شريطة �إخطار الع�ضوة ب�ضرورة ال�سداد.
 - 3خمالفة �أحكام القانون� ،أو هذا النظام� ،أو لوائح النادي� ،أو قرارات اجلمعية
العمومية �أو املجل�س.
� - 4صدور �سلوك ال يتفق مع القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية ،والأخالق
الريا�ضية ،وكرامة النادي �أو االحرتام الواجب له.
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املــادة ( ) 19
يجوز للمجل�س �أن يقرر �إعادة الع�ضوية �إىل الع�ضوة التي �أ�سقطت عنها الع�ضوية� ،إذا كان
الإ�سقاط لعدم �سداد الر�سوم واال�شرتاكات والوفاء بامل�ستحقات املالية ل�سبب قاهر� ،شريطة
�أداء جميع املبالغ املت�أخرة وفقا لأحكام الالئحة املالية للنادي.
املــادة ( ) 20
ال يجوز للع�ضوة التي �أ�سقطت ع�ضويتها �أو لورثتها طلب ا�سرتداد �أي ر�سوم �أو ا�شرتاكات
�أو مبالغ �أو تربعات �أو هبات مقدمة للنادي فـي �أثناء الع�ضوية.
الف�صــل الثالــث
اجلمعية العمومية
املــادة ( ) 21
تتكون اجلمعية العمومية للنادي من الع�ضوات العامالت امل�سددات للر�سوم واال�شرتاكات،
والالتي م�ضت على ع�ضويتهن �سنة واحدة على الأقل حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
املــادة ( ) 22
تخت�ص اجلمعية العمومية العادية بالآتي:
 - 1اعتماد تقرير املجل�س عن �أعماله لل�سنة املا�ضية ،وخطة العمل لل�سنة املقبلة،
وتقرير مدقق احل�سابات.
 - 2اعتماد م�شروعي امليزانية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية ،وم�شروع
امليزانية لل�سنة املالية املقبلة.
 - 3انتخاب املجل�س �أو �شغل املراكز ال�شاغرة فـيه.
 - 4اختيار مدقق احل�سابات وحتديد مكاف�أته.
 - 5درا�ســة االقرتاح ــات املقدمــة مــن الع�ضــوات� ،شريطة تقدميها قبل ( )15خم�سة
ع�شر يوما من موعد االجتماع.
 - 6اعتماد حم�ضر االجتماع ال�سابق.
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املــادة ( ) 23
جتتمع اجلمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة فـي موعد يتم حتديده
من املجل�س خالل ( )3الثالثة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية ،ويكون اجتماع اجلمعية
العمومية بدعوة من رئي�سة النادي مبدة ال تقل عن ( )30ثالثني يوما من تاريخ االجتماع.
وفـي جميع الأحوال ،يتم ن�شر الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية فـي �صحيفة يومية
وا�سعة االنت�شار على الأقل ،والإعالن عنها فـي مكان ظاهر فـي النادي وبالن�شر عرب
الو�سائل الإلكرتونية.
وتقوم �أمينة �سر النادي بت�سليم ع�ضوات اجلمعية العمومية امل�ستندات والأوراق املتعلقة
باالجتماع.
املــادة ( ) 24
�إذا كان من بني بنود جدول �أعمال االجتماع انتخاب املجل�س �أو �شغل �أي مركز �شاغر فـيه،
ففـي هذه احلالة توجه الدعوة قبل موعد االجتماع مبدة ال تقل عن ( )45خم�سة و�أربعني
يوما ،ويجب �أن تت�ضمن الدعوة فتح باب الرت�شيح لتلقي الطلبات خالل ( )10ع�شرة �أيام
من تاريخ توجيه الدعوة ،على �أن يتم �إرفاق امل�ستندات امل�ؤيدة للرت�شيح.
املــادة ( ) 25
يجتمع املجل�س خالل (� )7سبعة �أيام بعد غلق باب الرت�شيح للتحقق من توافر ال�شروط
الالزمة فـي املر�شحات ل�شغل املراكز ال�شاغرة فـي اجلمعية العمومية ،و�إخطار الوزارة
ب�أ�سمائهن ومالحظاته عليهن فـي اليوم التايل من تاريخ االجتماع ،ويتم الإعالن عن
�أ�سماء املرت�شحات فـي مقر النادي.
ويجوز ملن �أبديت ب�ش�أنها مالحظات التقدم للوزارة برد على تلك املالحظات م�ؤيدا
بامل�ستندات خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ �إعالن قائمة املر�شحات ،وتقوم الوزارة بالبت
فـي ذلك وا�ستبعاد من ال تتوافر فـيهن �شروط الرت�شيح و�إخطار النادي بذلك.
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املــادة ( ) 26
يجب على املجل�س الإعالن عن الك�شف النهائي ب�أ�سماء الع�ضوات الالتي يحق لهن
ح�ضور اجتماع اجلمعية العمومية موقعا عليه من �أمني ال�سر و�أمني ال�صندوق فـي لوحة
الإعالنات فـي النادي وذلك قبل انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية العادية بـ ( )8ثمانية
�أيام على الأقل ،وك�شف نهائي ب�أ�سماء املر�شحات معتمدا من الوزارة ،وال يجوز التعديل فـي
�أ�سماء �أو بيانات املر�شحات.
املــادة ( ) 27
يجب �إخطار الوزارة بن�سخة من �أوراق الدعوة لعقد اجلمعية العمومية بنوعيها فـي تاريخ
الإعالن ذاته.
ويجوز للوزارة �أن توفد ممثلة عنها حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية والإ�شراف على
�إجراءاته ،ولها �أن تبدي ر�أيها دون �أن يكون لها حق الت�صويت.
املــادة ( ) 28
يجب على النادي �إخطار الوزارة ب�صورة من حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية خالل مدة
ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االجتماع ،وللوزارة �إعالن بطالن �أي قرار
ي�صدر باملخالفة لأحكام القانون �أو هذا النظام �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
املــادة ( ) 29
ال يكون اجتماع اجلمعية العمومية �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لع�ضواته ،ف�إذا
مل تتوافر هذه الأغلبية ي�ؤجل االجتماع �إىل موعد �آخر فـي نف�س اليوم �أو فـي املوعد الذي
يحدده املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ االجتماع الأول.
ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ربع عدد ع�ضوات اجلمعية العمومية على الأقل،
ف�إذا مل تتوفر هذه الأغلبية فـي االجتماع الثاين تقوم الوزارة بتكليف املجل�س مبمار�سة
اخت�صا�صات اجلمعية العمومية حلني عقد �أول اجتماع لها.
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املــادة ( ) 30
فـي حالة عدم انعقاد اجلمعية العمومية ب�سبب عدم اكتمال الن�صاب القانوين ،وكان
�ضمن جدول �أعمالها انتخاب املجل�س ،يعني الوزير جمل�س �إدارة م�ؤقتا من بني الع�ضوات
العامالت ملدة ال تزيد على �سنة واحدة ،ويفو�ض هذا املجل�س فـي اخت�صا�صات اجلمعية
العمومية حلني عقد �أول اجتماع لها النتخاب املجل�س.
املــادة ( ) 31
ت�شكل جلنة للإ�شراف على انتخابات املجل�س وفرز الأ�صوات من بني ع�ضوات اجلمعية
العمومية غري املر�شحات فـي االنتخابات ،وبح�ضور ممثلة عن الوزارة ،وذلك وفقا
للإجراءات والقواعد املحددة فـي الئحة انتخابات النادي.
املــادة ( ) 32
تلتزم ع�ضوة اجلمعية العمومية بح�ضور اجتماعاتها ،ويجوز للجمعية العمومية فر�ض
غرامة مالية على الع�ضوة املتخلفة عن احل�ضور وفقا ملا حتدده الالئحة املالية للنادي� ،أو
حرمانها من امل�شاركة فـي بع�ض �أن�شطة النادي� ،إذا كان عدم ح�ضورها لغري �سبب مقبول.
املــادة ( ) 33
يحظر على ع�ضوة اجلمعية العمومية ح�ضور اجتماعاتها �إذا كان لها �أو لزوجها �أو لأحد
�أقاربها �أو �أ�صهارها حتى الدرجة الرابعة م�صلحة �شخ�صية فـي مو�ضوع مدرج فـي جدول
�أعمال ذلك االجتماع.
املــادة ( ) 34
�إذا كان انعقاد اجلمعية العمومية للنادي �صحيحا ،وحالت �أ�سباب دون �إمتام جدول الأعمال،
اعتربت القرارات التي �صدرت عنها �صحيحة ،وي�ؤجل االجتماع جلل�سة �أخرى حتددها
اجلمعية العمومية �أو املجل�س على �أن تبلغ ع�ضوات اجلمعية العمومية باملوعد اجلديد.
ومع مراعاة الأحكام التي ت�شرتط �أغلبية خا�صة ،ال ي�ؤثر فـي �صحة االجتماع �أو �صحة
ما ي�صدر عن اجلمعية العمومية من قرارات �إذا قل عدد الع�ضوات احلا�ضرات عن العدد
الذي بد�أ به االجتماع �صحيحا ،ما مل يقل عددهن وقت الت�صويت عن ربع عدد الع�ضوات
الالتي بد أ� االجتماع بهن.
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املــادة ( ) 35
ت�صدر اجلمعية العمومية العادية للنادي قراراتها بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الع�ضوات
احلا�ضرات� ،أما القرارات اخلا�صة بانتخاب املجل�س فـيكون الرتجيح ملن يح�صل على �أكرث
عدد من الأ�صوات ،و�إذا ت�ساوت ع�ضوتان �أو �أكرث فـي عدد الأ�صوات ،تتم �إعادة الت�صويت
بينهن ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات مرة �أخرى �أجريت القرعة بينهن لتحديد الع�ضوة الفائزة،
و�إذا كان عدد املر�شحات للمجل�س �أو ل�شغل �أي مركز فـيه م�ساويا للعدد املطلوب ،يعلن
فوزهن بالتزكية دون احلاجة �إىل �إجراء االنتخابات.
املــادة ( ) 36
يجب على كل ع�ضوة فـي اجلمعية العمومية �أن تثبت فـي ورقة االنتخاب العدد املطلوب
انتخابه من املر�شحات لع�ضوية املجل�س ،و�إال اعترب ت�صويتها باطال.
املــادة ( ) 37
يكون الت�صويت فـي اجلمعية العمومية ح�ضوريا وعلنيا فـيما عدا االنتخابات فـيكون
الت�صويت فـيها �سريا ،وال جتوز الإنابة فـي ح�ضور اجتماع اجلمعية العمومية �أو فـي الت�صويت.
املــادة ( ) 38
جتوز دعوة اجلمعية العمومية �إىل اجتماع غري عادي ،كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك �أو بناء
على طلب من ربع عدد الع�ضوات فـي اجلمعية الالتي لهن حق احل�ضور� ،أو من الوزارة مع
بيان �أ�سباب عقد االجتماع.
وعلى املجل�س �أن يقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة وعقد االجتماع خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ الطلب ،ف�إذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية العمومية ف�إنه يجوز للوزارة
دعوتها على نفقة النادي وتكون الدعوة وفقا لل�شكل والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا
النظام.
وت�سري فـي �ش�أن اجلمعية العمومية غري العادية الإجراءات ذاتها اخلا�صة باجلمعية
العمومية العادية.
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املــادة ( ) 39
تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية بالآتي:
� - 1إ�سقاط الع�ضوية عن كل �أو بع�ض ع�ضوات املجل�س مبوافقة ثلثي الع�ضوات احلا�ضرات.
 - 2تعديل �أو �إلغاء قرارات املجل�س مبوافقة الأغلبية املطلقة للحا�ضرات.
 - 3تعديل النظام الأ�سا�سي للنادي مبوافقة ثلثي الع�ضوات احلا�ضرات �شريطة موافقة
الوزارة على ذلك.
املــادة ( ) 40
�إذا �أ�سقطت اجلمعية العمومية غري العادية الع�ضوية عن بع�ض ع�ضوات املجل�س مبا ال يخل
بالأغلبية ،ففـي هذه احلالة تتخذ �إجراءات دعوة اجلمعية العمومية العادية ل�شغل الأماكن
ال�شاغرة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما.
و�إذا �أ�سقطت ع�ضوية املجل�س كله تعني اجلمعية العمومية غري العادية جلنة م�ؤقتة من ()5
خم�سة �أ�شخا�ص مدتها ( )3ثالثة �أ�شهر تتوىل �إدارة �ش�ؤون النادي والدعوة النتخاب املجل�س
قبل نهاية هذه املدة ،وفـي احلالتني تكون الع�ضوية املكت�سبة للمدة الباقية للمجل�س.
املــادة ( ) 41
�إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع اجلمعية العمومية للنادي فـي املوعد املحدد النعقادها،
وجب على املجل�س �إخطار الع�ضوات باملوعد اجلديد خالل ( )30ثالثني يوما ،والإعالن
عنه فـي مكان ظاهر فـي النادي وبالن�شر عرب الو�سائل الإلكرتونية ،على �أنه ال يجوز ب�أي
حال �إجراء �أي تعديل فـي جدول �أعمال اجلمعية العمومية� ،أو التغيري فـي �أ�سماء وقوائم
املر�شحات لع�ضوية املجل�س.
املــادة ( ) 42
فـي حال عدم قيام املجل�س بدعوة اجلمعية العمومية غري العادية لالنعقاد خالل املدة املن�صو�ص
عليها فـي هذا النظام ،يتم عقد اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية وفقا للإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )20من القانون.
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املــادة ( ) 43
ال يجوز للجمعية العمومية النظر فـي غري امل�سائل املدرجة فـي جدول الأعمال ،كما ال يجوز
عقد جمعية عمومية غري عادية للنظر فـي مو�ضوع �سبق �أن اتخذت فـيه اجلمعية العمومية
بنوعيها قرارا �إال بعد م�ضي �سنة واحدة على الأقل من تاريخ �صدور ذلك القرار ،ما مل
ت�ستجد وقائع جديدة يرى املجل�س �أنها تقت�ضي نظر املو�ضوع قبل م�ضي املدة امل�شار �إليها.
املــادة ( ) 44
ير�أ�س اجتماع اجلمعية العمومية رئي�سة النادي �أو نائبتها ،فـي حالة غياب رئي�سة النادي،
�أو وجود مانع يحول دون ممار�ستها الخت�صا�صاتها� ،أو �أكرب الع�ضوات �سنا فـي حالة غيابهن
�أو عند وجود مانع يحول دون قيامهن ب�أعمالهن ،وتتوىل �أمينة �سر النادي القيام بالأعمال
الإدارية و�إعداد حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية ،ف�إن كانت غائبة تختار رئي�سة االجتماع
�إحدى ع�ضوات املجل�س للقيام مبهام �أمينة ال�سر.
الف�صــل الرابــع
املجلــــ�س
املــادة ( ) 45
ي�شكل جمل�س الإدارة الأول للنادي بقرار من الوزير.
املــادة ( ) 46
يتوىل �إدارة النادي جمل�س �إدارة يتكون من :الرئي�سة ،ونائبة الرئي�سة ،و�أمينة ال�سر،
و�أمينة ال�صندوق ،و( )3ثالث ع�ضوات.
املــادة ( ) 47
يتم انتخاب املجل�س باالقرتاع ال�سري املبا�شر من بني الع�ضوات العامالت من قبل اجلمعية
العمومية العادية للنادي ،وتكون مدة املجل�س (� )4أربع �سنوات من تاريخ �إعالن نتيجة
االنتخاب.
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املــادة ( ) 48
تكون رئي�سة النادي وع�ضوات املجل�س م�س�ؤوالت بالت�ضامن فـيما بينهن عن كل ما يتخذه
املجل�س من قرارات من �ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح النادي �أو ب�أمواله.
ومع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية تكون كل ع�ضوة من ع�ضوات املجل�س ،وجميع
العامالت فـي النادي ،م�س�ؤوالت عن القرارات �أو الت�صرفات التي ت�صدر عنهن �إذا كان من
�ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح النادي �أو �أمواله.
املــادة ( ) 49
ي�شرتط فـي املر�شحات لع�ضوية املجل�س الآتي:
� - 1أن تكون عمانية اجلن�سية.
� - 2أن تكون من الع�ضوات العامالت فـي النادي ،وم�ضى على ع�ضويتها العاملة
�سنة على الأقل.
� - 3أن تكون حممودة ال�سرية ،ح�سنة ال�سمعة ،ومل ي�سبق احلكم عليها بعقوبة
نهائية فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليها
اعتبارها.
� - 4أال تقل �سنها عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة وقت تقدمي طلب الرت�شيح.
� - 5أن تكون حا�صلة على �شهادة جامعية على الأقل.
� - 6أن تكون قد �سددت الر�سوم واال�شرتاكات املقررة للع�ضوية ،وغريها من
االلتزامات املالية التي يقررها النادي وفقا لالئحة املالية للنادي.
� - 7أن يكون لها ن�شاط فـي املجاالت الريا�ضية �أو الثقافـية �أو ال�شبابية �أو الأن�شطة
املجتمعية الأخرى.
ويجوز اال�ستثناء من البند ( )1من هذه املادة ،وذلك بعد موافقة الوزارة.
املــادة ( ) 50
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س وجمل�س �إدارة هيئة ريا�ضية �أخرى ،وال يجوز لع�ضوات
املجل�س اال�شرتاك مع ناديهن �أو ناد �آخر فـي املباريات الر�سمية فـي الألعاب الفردية �أو
اجلماعية �أو التحكيم فـي تلك املباريات ،كما ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س والعمل
فـي النادي ب�أجر �أو مكاف�أة.
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املــادة ( ) 51

يخت�ص املجل�س بالآتي:
� - 1إدارة �ش�ؤون النادي من جميع النواحي وتوفـري الفر�ص للع�ضوات فـي ت�أدية
ن�شاطهن الريا�ضي والثقافـي.
 - 2و�ضع الربامج للنهو�ض مب�ستوى الفرق الريا�ضية والثقافـية.
 - 3تنظيم ن�شاط الع�ضوات وتوجيههن ،و�إقامة امل�سابقات بينهن والفعاليات الريا�ضية
والثقافـية ،والعناية بتكوين فرق النا�شئات فـي خمتلف اللعبات الريا�ضية.
 - 4و�ضع برامج لتطوير قدرات وكفاءات املدربني وامل�شرفـني والإداريني واحلكام
فـي النادي.
 - 5التن�سيق والتعاون مع الهيئات املعنية بال�ش�ؤون الريا�ضية والثقافـية فـي حدود
ال�سيا�سات العامة واخلطط التي ت�ضعها الوزارة.
 - 6البت فـي طلبات الع�ضوية.
 - 7البت فـي ال�شكاوى التي تقدم من الع�ضوات �أو �ضدهن ،وتوقيع اجلزاءات طبقا
لأحكام الالئحة التي تعد لهذا الغر�ض مع عدم الإخالل ب�أحكام هذا النظام.
 - 8و�ضع النظم واللوائح الالزمة لتنظيم �ش�ؤون النادي وعلى الأخ�ص الالئحة
الداخلية ،والالئحة املالية ،والالئحة ال�صحية ،والئحة االنتخابات ،والئحة
الن�شاط الريا�ضي والثقافـي� ،شريطة موافقة الوزارة.
 - 9ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة.
 - 10اختيار امل�صرف الذي تودع فـيه �أموال النادي.
 - 11دعوة اجلمعية العمومية العادية وغري العادية للنادي لالنعقاد ،وتنفـيذ القرارات
ال�صادرة عنها.
� - 12إعداد التقريــر ال�سن ــوي لأن�شط ــة النـادي وعر�ضــه على اجلمعيــة العمومي ــة
لالعتماد.
� - 13إعداد م�شروعي احل�ساب اخلتامي وامليزانية ال�سنوية عن ال�سنة املالية املنتهية،
وم�شروع امليزانية ال�سنوية املقبلة وعر�ضها على اجلمعية العمومية لالعتماد.
 - 14تعيــني العامــالت فـي النــادي وتنظيــم ك ــافة �ش ـ�ؤونهن الوظيفـيـة ،وذلك بعد
موافقة الوزارة.
 - 15املوافقة على العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم النادي.
 - 16بحث االقرتاحات املقدمة من الع�ضوات قبل عر�ضها على اجلمعية العمومية.
 - 17البت فـي اال�ستقاالت املقدمة من ع�ضوات املجل�س.
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املــادة ( ) 52
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سة املجل�س �أو نائبتها اجتماعا واحدا كل �شهر ،وتوجه الدعوة
من �أمينة �سر النادي قبل موعد االجتماع بـ (� )7سبعة �أيام على الأقل ،تت�ضمن الدعوة
حتديد موعد االجتماع ويرفق بها جدول �أعمال االجتماع وامل�ستندات اخلا�صة بذلك.
املــادة ( ) 53
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة للع�ضوات ،ف�إذا مل يتوفر هذا
الن�صاب ي�ؤجل االجتماع �إىل جل�سة �أخرى حتدد خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ االجتماع
الأول ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا بح�ضور ثلث الع�ضوات على الأقل على �أن يذكر
ذلك فـي خطاب الدعوة.
املــادة ( ) 54
ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الع�ضوات احلا�ضرات ،و�إذا ت�ساوت
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�سة االجتماع.
املــادة ( ) 55
تقوم �أمينة �سر النادي ب�إعداد �سجل لقيد حما�ضر اجتماعات املجل�س ،ويوقع على حم�ضر
املجل�س رئي�سة اجلل�سة و�أمينة ال�سر ،ويجوز للوزارة �أن توفد ممثلة عنها حل�ضور اجتماعات
املجل�س لإبداء ر�أي الوزارة فـي مو�ضوع تقت�ضي امل�صلحة العامة م�شاركة الوزارة فـي بحثه
مع املجل�س ،دون �أن يكون لها حق الت�صويت ،وتخطر الوزارة ب�صورة من حم�ضر اجتماع
املجل�س خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ انعقاده.
املــادة ( ) 56
يجوز للوزارة �إعالن بطالن �أي قرار ي�صدره املجل�س فـي حال خمالفته لأحكام القانون �أو
هذا النظام واللوائح التي ي�صدرها النادي.
املــادة ( ) 57
يجوز دعوة املجل�س الجتماع عاجل �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ،بناء على طلب الرئي�سة
�أو �أمينة ال�سر  -بعد موافقة الرئي�سة � -أو ثلث عدد �أع�ضائه ،وفـي هذه احلالة ال تتقيد
الدعوة ب�إجراءات توجيه الدعوة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )52من هذا النظام.
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املــادة ( ) 58
للوزير فـي حال خلو مركز �أو �أكرث من مراكز الع�ضوات املنتخبات فـي املجل�س لأي �سبب
من الأ�سباب �أن يعني من ي�شغله ،ف�إذا زاد عدد املراكز التي خلت عن الن�صف حل املجل�س
بقوة القانون من تاريخ خلو �آخر مركز مكمل لهذا العدد ،وت�ستمر الع�ضوات الباقيات
من املجل�س ال�سابق فـي �إدارة �ش�ؤون النادي كلجنة لت�سيري الأعمال حلني �صدور قرار من
الوزير بتعيني جمل�س �إدارة جديد ،وفـي احلالتني يكون التعيني ممن تتوفر فيهن �شروط
الع�ضوية وفق �أحكام هذا النظام ،على �أن يكون ذلك م�ؤقتا حلني انعقاد �أول جمعية
عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد املكمل لت�شكيل جمل�س الإدارة �أو النتخاب جمل�س
�إدارة جديد بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 59
يعد �سجل لقيد حما�ضر اجتماعات املجل�س ،ويوقع على حم�ضر كل جل�سة رئي�سة املجل�س،
و�أمينة ال�سر ،وحتتفظ �إدارة النادي بال�سجالت وامللفات وامل�ستندات اخلا�صة بها فـي مقر
النادي حتت �إ�شراف �أمينة ال�سر و�أمينة ال�صندوق.
ويجوز لكل ع�ضوة من ع�ضوات املجل�س االطالع عليها ،كما يجوز لـها االطالع على �سجل
حما�ضر جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.
وللوزارة االطـالع على جميع ال�سجالت وامللفات وامل�ستندات اخلا�صة بالنادي و�إخطاره
مبالحظاتها واملخالفات التي تراها وذلك لتالفـيها و�إزالة �أ�سبابها خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ الإخطار ،ويعد عدم تالفـي مالحظات الوزارة من املخالفات الإدارية
اجل�سيمة.
املــادة ( ) 60
تزول �صفة الع�ضوية فـي املجل�س لأحد الأ�سباب الآتية:
 - 1الوفاة.
 - 2اال�ستقالة.
� - 3إذا تخلفت الع�ضــوة عن ح�ضــور ( )3ثالثة اجتمــاعات متت ــالية� ،أو (� )4أربــعة
اجتمــاعات متفرقة خــالل العام دون عذر كتــابي يقبله املجل�س ،على �أن ي�صــدر
قرار من املجل�س فـي هذا ال�ش�أن.
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املــادة ( ) 61
ت�سقط ع�ضوية املجل�س �إذا توفرت �أحد الأ�سباب الآتية:
� - 1إذا �صدر �ضدها حكم نهائي فـي جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو
قرار ت�أديبي من اجلهة التي تعمل فـيها عن خمالفة ثبت �أنها خملة بال�شرف
�أو الأمانة.
� - 2إذا �أ�سقطت ع�ضويتها من �إحدى الهيئات اخلا�صة العاملة فـي املجال الريا�ضي
�أو الثقافـي� ،أو لأ�سباب خملة بال�شرف �أو الأمانة.
� - 3إذا ثبت ارتكابها �أعماال متـ�س كرامة النادي� ،أو ت�ضر ب�أمواله �أو ممتلكاته.
وت�صدر اجلمعية العمومية غري العادية قرارا ب�إ�سقاط الع�ضوية فـي املجل�س ،وذلك ب�أغلبية
ثلثي ع�ضواتها احلا�ضرات.
املــادة ( ) 62
ال يجوز للع�ضوة التي �أ�سقطت ع�ضويتها وفقا حلكم املادة ( )61من هذا النظام الرت�شح
مرة �أخرى لع�ضوية املجل�س �أو �أي ناد� ،أو �أي هيئة ريا�ضية �أو ثقافـية �أخرى� ،إال �إذا رد �إليها
اعتبارها� ،أو زالت عنها �أ�سباب الإ�سقاط.
املــادة ( ) 63
للوزير �أن ي�صدر قرارا م�سببا بحل املجل�س ،وتعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت ملدة �سنة واحدة
من بني الع�ضوات العامالت فـي النادي ،وذلك فـي احلالتني الآتيتني:
 - 1عدم تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية العادية �أو غري العادية خالل ( )3ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �صدورها.
 - 2ارتكاب خمالفات مالية �أو �إدارية ج�سيمة.
وال يجوز �إ�صدار قرار احلل �إال بعد �إخطار املجل�س باملخالفة املن�سوبة �إليه ،وانق�ضاء ()30
ثالثني يوما من تاريخ الإخطار دون �أن يقوم املجل�س ب�إزالة �أ�سباب املخالفة ما مل توجد
مربرات للمخالفة تقبلها الوزارة.
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املــادة ( ) 64
يجب �أن ين�شر قرار حل املجل�س فـي اجلريدة الر�سمية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�صدوره.
وللمجل�س ولكل ع�ضوة فـيه التظلم من هذا القرار �إىل الوزير خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوما من تاريخ ن�شره ،وعليه البت فـي التظلم خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه،
ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للتظلم.
املــادة ( ) 65
يجب على املجل�س ت�سليم جمل�س الإدارة امل�ؤقت جميع �أموال النادي و�سجالته وم�ستنداته
وموجوداته ،وال يخل ذلك مب�س�ؤوليتهم الت�ضامنية وال�شخ�صية املن�صو�ص عليها فـي هذا
النظام.
ويتوىل جمل�س الإدارة امل�ؤقت كافة اخت�صا�صات املجل�س الذي مت حله ،على �أن يلتزم جمل�س
الإدارة امل�ؤقت ب�إزالة �أ�سباب املخالفة التي �أدت �إىل حل املجل�س ،وعلى جمل�س الإدارة امل�ؤقت
�أن يدعو اجلمعية العمومية العادية لالنعقاد قبل انتهاء مدته النتخاب جمل�س �إدارة
جديد ،و�أن يعر�ض عليها تقريرا مف�صال عن حالة النادي ،وما قام به من �أعمال و�أن�شطة
خالل فرتة تعيينه.
الف�صــل اخلامــ�س
املكتب التنفـيذي
املــادة ( ) 66
يكون للمجل�س مكتب تنفـيذي يتكون من رئي�سة النادي ،ونائبتها ،و�أمينة ال�سر ،و�أمينة
ال�صندوق ،وع�ضوتني يختارهما املجل�س من بني ع�ضوات النادي �أو العامالت فـيه.
املــادة ( ) 67
يخت�ص املجل�س التنفـيذي بالآتي:
� - 1إعداد ودرا�سة املو�ضوعات التي تعر�ض على املجل�س ،و�إبداء املالحظات عليها.
 - 2متابعة تنفـيذ قرارات املجل�س.
 - 3بحث املو�ضوعات العاجلة ،و�إ�صدار ما يراه فـي �ش�أنها من تو�صيات �أو قرارات وفقا
لالئحة الداخلية للنادي.
 - 4اقرتاح تعيني العامالت فـي النادي ،وحتديد �أجورهن ومكاف�آتهن وعالواتهن.
 - 5حفظ امل�ستندات وال�سجالت الإدارية واملالية والأختام فـي مقر النادي.
 - 6درا�سة املو�ضوعات التي يحيلها املجل�س.
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املــادة ( ) 68
تخت�ص رئي�سة النادي بالآتي:
 - 1رئا�سة جل�سات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية ،واملجل�س ،واجتماعات
اللجان املختلفة.
 - 2متثيل النادي �أمام الق�ضاء ولدى الغري.
 - 3توقيع العقود واالتفاقيات التي تربم با�سم النادي ،وذلك بعد موافقة املجل�س عليها.
 - 4التوقيع على �أذونات ال�صرف وال�شيكات مع �أمينة ال�صندوق �أو من يحل حملها.
 - 5املكاتبات التي يرى املجل�س �ضرورة توقيعها من رئي�سة النادي.
املــادة ( ) 69
حتل نائبة الرئي�سة حمل رئي�سة املجل�س فـي ممار�سة اخت�صا�صاتها فـي حالة غيابها �أو
وجود مانع يحول دون ممار�ستها الخت�صا�صاتها.
املــادة ( ) 70
تبا�شر �أمينة ال�سر االخت�صا�صات الآتية:
 - 1توجيـ ــه الدعــوة والإعداد لعقد اجتماعات اجلمعية العمومية واملجل�س ،واملكتب
التنفـيذي واللجان وحترير املحا�ضر اخلا�صة بها ،وت�سجيلها فـي ال�سجالت املعدة
لهذا الغر�ض ،والتوقيع عليها مع رئي�سة االجتماع.
 - 2و�ضع جدول �أعمال االجتماعات و�إدراج امل�سائل التي يرى املجل�س ت�ضمينها فـي
جدول �أعماله ،واملو�ضوعات التي يرى املجل�س �إدراجها فـي جدول �أعمال اجلمعية
العمومية.
 - 3تنفـيذ قرارات املجل�س من خالل املكتب التنفـيذي.
 - 4الإ�شراف على �أعمال اللجان ،وامل�شاركة فـي ع�ضويتها ،وتنفـيذ قراراتها.
 - 5رفع تقرير �سنوي �إىل املجل�س عن حالة النادي و�أن�شطته.
 - 6عر�ض طلبات الع�ضوية على املجل�س.
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 - 7حفظ �سلفة النادي امل�ستدمية ح�سبما يقرره املجل�س.
� - 8إعداد م�شروع امليزانية لل�سنة املالية املقبلة باال�شرتاك مع �أمينة ال�صندوق ورفعه
�إىل املجل�س.
 - 9التوقيع على مكاتبات النادي ،عدا املكاتبات التي يرى املجل�س �ضرورة توقيعها من
رئي�سة النادي.
� - 10أي مهام �أخرى تكلف بها من قبل املجل�س.
املــادة ( ) 71
تخت�ص �أمينة ال�صندوق بالآتي:
 - 1الإ�شراف على حت�صيل �إيرادات و�أموال النادي ،و�إيداعها فـي ح�ساب النادي.
 - 2تنفـيذ قرارات املجل�س واملكتب التنفـيذي املتعلقة بالأمور املالية والتحقق من
مطابقتها لبنود امليزانية واخلطة ال�سنوية املعتمدتني ،ومبا ال يتعار�ض مع
الالئحة املالية للنادي.
 - 3التوقيع مع رئي�سة النادي على �أذون ال�صرف وال�شيكات.
 - 4الإ�شراف على ح�سابات النادي والقيد فـي ال�سجالت والدفاتر املالية.
 - 5املحافظة على م�ستندات الإيرادات وامل�صروفات ،مع م�س�ؤوليتها عن جميع البيانات
احل�سابية التي تدرج فـي الدفاتر املالية.
� - 6إعداد م�شروعي احل�ساب اخلتامي وامليزانية لل�سنة املالية املنتهية واال�شرتاك مع
�أمينة ال�سر فـي �إعداد م�شروع امليزانية املالية لل�سنة املالية املقبلة وعر�ضها على
املجل�س.
 - 7اعتماد �صرف الأجور واملكاف�آت وفواتري امل�شرتيات وا�ستهالك الكهرباء واملياه
واخلدمات وغريها وفق بنود امليزانية املعتمدة للنادي ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
الالئحة املالية للنادي.
� - 8إعداد تقرير ربع �سنوي و�آخر �سنوي عن احلالة املالية للنادي ورفعهما �إىل املجل�س.
� - 9أي مهام تكلف بها من قبل املجل�س فـي اجلانب املايل.
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الف�صــل ال�ســاد�س
مالية النادي
املــادة ( ) 72
يكون للنادي ميزانية �سنوية ،وح�ساب ختامي يجري �إعدادهما وفق الأ�س�س املحا�سبية املقررة.
وتبد أ� ال�سنة املالية للنادي فـي الأول من �شهر يناير وتنتهي فـي احلادي والثالثني من
�شهر دي�سمرب من كل عام ،على �أن تنتهي ال�سنة املالية الأوىل فـي احلادي والثالثني من
�شهر دي�سمرب من ال�سنة املالية التالية لقرار �إ�شهار النادي.
املــادة ( ) 73
تتكون املوارد املالية للنادي من الآتي:
 - 1الر�سوم واال�شرتاكات املقررة ح�سبما حتددها الالئحة املالية.
� - 2إيرادات املباريات الريا�ضية والأن�شطة والدعاية والإعالن والفعاليات التي توافق
عليها الوزارة.
 - 3عائـ ــدات أ�مـ ــوال الن ــادي وم�شروعاتـ ــه اال�ستثماريــة التــي توافــق عليهــا الوزارة،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون.
 - 4التربعات والهبات والو�صايا التي يقبلها املجل�س مبا ال يتعار�ض مع القانون
و�أهداف النادي.
� - 5أي دعم مقدم من احلكومة.
املــادة ( ) 74
ي�صدر املجل�س فـي بداية ال�سنة املالية من كل عام قرارا بتحديد الن�سبة املئوية لكل بند
من بنود ال�صرف على ال�ش�ؤون املالية ،والإدارية والفنية والأن�شطة والفعاليات الريا�ضية
والثقافـية ،والإن�شاءات واملرافق و�أعمال ال�صيانة وغريها.
املــادة ( ) 75
يجب على النادي �أن يودع �أمواله النقدية فـي ح�ساب م�صرفـي واحد با�سمه لدى �أحد
امل�صارف املرخ�صة فـي ال�سلطنة ،وال يجوز تغيري امل�صرف �أو احل�ساب �إال بعد موافقة
الوزارة كتابة على ذلك.
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املــادة ( ) 76
يجب على النادي �إنفاق �أمواله فـيما يحقق �أهدافه.
املــادة ( ) 77
ال يجوز للنادي جمع املال من اجلمهور �إال بعد موافقة الوزارة واحل�صول على الرتاخي�ص
الالزمة لذلك.
املــادة ( ) 78
يراجع ح�سابات النادي مدقق ح�سابات معتمد من غري ع�ضوات املجل�س تختاره اجلمعية
العمومية مع حتديد مكاف�أته ،ويخت�ص بالآتي:
 - 1فح�ص امل�ستندات املالية للنادي ومراجعة ح�ساباته ،وفقا لأحكام الالئحة املالية.
 - 2مراجعة �أوجه �صرف بنود امليزانية ال�سنوية ورفع ما يراه من مالحظات �إىل
املجل�س ،ليعمل على تالفـيها ،و�إذا مل يقم املجل�س بتالفـي هذه املالحظات يخطر
مدقق احل�سابات الوزارة بذلك.
 - 3مراجعة امليزانية املالية للنادي واحل�ساب اخلتامي وتدقيقهما قبل عر�ضهما على
املجل�س.
 - 4رفع تقرير �إىل اجلمعية العمومية عن املركز املايل للنادي.
� - 5أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س.
املــادة ( ) 79
فـي حالة ا�ستقالة مدقق احل�سابات �أو وفاته �أو وجود مانع يحول دون ممار�سته
الخت�صا�صاته� ،أو �إذا ثبت �إهماله اجل�سيم فـي مبا�شرة مهامه ،يجب على املجل�س تعيني
مراقب ح�سابات بدال منه ،ويحدد مكاف�أته على �أن يعر�ض ذلك فـي �أول اجتماع للجمعية
العمومية العتماد تعيينه �أو الختيار مدقق ح�سابات �آخر.
املــادة ( ) 80
تعترب �أموال النادي واملمتلكات الثابتة واملنقولة والهبات والتربعات والو�صايا والإعانات
وغريها ملكا له ،ولي�س للع�ضوات �أي حق فـيها.
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الف�صــل ال�ســابع
حل النادي
املــادة ( ) 81
يجوز حل النادي وذلك بقرار م�سبب من الوزير فـي احلاالت الآتية:
� - 1إذا ثبت عجزه عن حتقيق الأغرا�ض التي �أن�شئ من �أجلها.
� - 2إذا ت�صرف فـي �أمواله فـي غري الأهداف التي �أن�شئ من �أجلها.
� - 3إذا مل تنعقد جمعيته العمومية العادية عامني متتاليني.
� - 4إذا ارتكب خمالفة ج�سيمة للقانون وهذا النظام �أو خالف النظام العام �أو الآداب
العامة.
ويتبع فـي هذا ال�ش�أن الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )34من القانون.
املــادة ( ) 82
ين�شر قرار احلل فـي اجلريدة الر�سمية ،ويحظر على املجل�س والعامالت فـيه مزاولة
عملهن فـي النادي �أو الت�صرف فـي �أمواله فور �صدور القرار.
ويحظر على كل من تثبت م�س�ؤوليتها من ع�ضوات املجل�س عن وقوع املخالفات التي دعت
�إىل حل النادي الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة �آخر ملدة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �صدور
قرار احلل.
املــادة ( ) 83
تعني الوزارة م�صفـيا للنادي ب�أجر حتدده ،ويجب على �إدارة النادي ت�سليم امل�صفـي جميع
امل�ستندات وال�سجالت اخلا�صة بالنادي متى طلب منهم ذلك ،وميتنع على امل�صرف املودع
لديه �أموال النادي ،واملدينني له الت�صرف فـي �أي حق من حقوقه املالية �إال مبوافقة كتابية
من امل�صفـي ،وي�صدر الوزير قرارا بتحويل �أموال النادي الذي مت حله �إىل �أي ناد �آخر.
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الف�صــل الثــامن
املحظورات
املــادة ( ) 84
ال يجوز للنادي �إ�شراك �أي ع�ضوة فـي �أي ن�شاط ريا�ضي �إال بعد الت�أكد من �سالمتها من
الناحية ال�صحية ،ويجب التحقق من حالتها الطبية مرة واحدة على الأقل كل �سنة ،ويجب
على النادي م�سك ملف طبي لكل العبة.
املــادة ( ) 85
ال يجوز للنادي �أن يقوم ب�إن�شاء مبان �أو �صاالت �أو قاعات �أو مالعب �أو �أي من�ش�آت جديدة
�أو ا�ستكمال �إن�شائها �إال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة.
املــادة ( ) 86
ال يجوز للنادي �إقامة �أي مباريات �أو �أن�شطة �أو فعاليات مع الفرق الأجنبية �سواء داخل
ال�سلطنة �أو خارجها �إال بعد احل�صول على موافقة كل من احتاد اللعبة املخت�ص والوزارة،
كما ال يجوز للنادي �أن يتلقى �أمواال �أو م�ساعدات من �أ�شخا�ص �أو هيئات مقرها خارج
ال�سلطنة �أو �أن يدفع �شيئا من �أمواله له�ؤالء الأ�شخا�ص �أو اجلهات �إال مبوافقة كتابية من
الوزارة.
املــادة ( ) 87
ال يجوز لع�ضوات النادي مزاولة �ألعاب القمار �أيا كان نوعها ،كما ال يجوز �إدخال �أو بيع �أو
تقدمي �أي م�شروبات كحولية فـي مقر النادي.
الف�صــل التـا�سع
ال�شكاوى واجلزاءات الإدارية
املــادة ( ) 88
توقع على كل من يخالف �أحكام القانون� ،أو هذا النظام� ،أو لوائح النادي� ،أو قرارات اجلمعية
العمومية �أو املجل�س� ،أحد اجلزاءات الآتية:
 - 1لفت النظر.
 - 2الإنذار.
� - 3إيقاف الع�ضوة م�ؤقتا ،وحرمانها من دخول مقر النادي ملدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر.
� - 4إ�سقاط الع�ضوية.
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املــادة ( ) 89
ت�صدر قرارات املجل�س بتوقيع اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )88من هذا النظام
بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الع�ضوات احلا�ضرات ،فـيما عدا توقيع جزاء �إ�سقاط الع�ضوية
فـي�شرتط موافقة ثالثة �أرباع ع�ضوات املجل�س على الأقل.
املــادة ( ) 90
ال يجوز توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )88من هذا النظام� ،إال بعد
�سماع �أقوال الع�ضوة املخالفة وحتقيق دفاعها ،ويتم �إخطار الع�ضوة حل�ضور التحقيق عرب
الو�سائل الإلكرتونية قبل موعد اجلل�سة املحددة بـ (� )7سبعة �أيام على الأقل ،وفـي حالة
ثبوت امتناعها عن احل�ضور ي�صدر القرار فـي �ش�أنها غيابيا.
ويجوز �إيقاف ع�ضوية الع�ضوة املخالفة لإجراءات التحقيق ملدة �أق�صاها (� )14أربعة ع�شر
يوما ،ويجوز متديدها ملرة واحدة �إذا ا�ستدعت �إجراءات التحقيق ذلك.
املــادة ( ) 91
يجوز ملن وقع عليها �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام التظلم من قرار
توقيع اجلزاء �إىل املجل�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطارها به ،وللمجل�س
البت فـي التظلم خالل مدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدميه ،ويعد
عدم الرد على التظلم خالل تلك املدة رف�ضا له.
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وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2021/9/2
باملوافقة على ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إىل قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2021/9بتاريخ 2021/9/27م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة علــى ت�أ�سيـ ــ�س �شرك ـ ــة  /الدكتـ ــور عي�سـ ــى بن �آدم الرئي�س ــي و�شركــا�ؤه للمحامــاة
واال�ست�شارات القانونية (�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1443/ 2 /20 :هـ
املوافـــــق 2021/ 9 /27 :م
د  .يحيـــى بــن نا�صـــر اخل�صيبـــي
وكيل وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جلنـ ـ ـ ــة قب ـ ـ ـ ـ ــول املحـ ــام ـ ـ ــني
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنــه ف ــي ي ــوم الثالث ــاء 1442/10/20هـ املوافـ ــق 2021/6/1م ،اتفق املحامون "ال�شركاء"
املذكورون �أدناه على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة
وفقا لأحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار
الوزاري رقم  99/70ال�صادر فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات
املدنية للمحاماة.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
يك ــون ا�ســم ال�شرك ــة :الدكتور عي�سى بن �آدم الرئي�سي و�شركا�ؤه للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية (�شركة مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
يكــون مركز ال�شركــة الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط (�سلطنة عمان) ،ويج ــوز لل�شرك ــة �أن
تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
م

اال�ســـــم

اجلن�سية

حمل الإقامة /العنوان

 1الدكتور /عي�سى بن �آدم بن حممد الرئي�سي عماين

العذيبة ال�شمالية  -والية بو�شر
حمافظة م�سقط

 2املحامي /مبارك بن بخيت بن عبيد النوفلي عماين

ودام الغاف  -والية امل�صنعة
حمافظة جنوب الباطنة
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غر�ض ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة
بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من
احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان
الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم فـي
الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية لطالبيها و�صياغة العقود
واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد أ� ال�شركة �أعمالها من تاريــخ موافقــة جلن ــة قبول املحامني ،وت�ستمر �إىل �أن يتم حلها
�أو ت�صفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
يكون ر�أ�س مال ال�شركة ( 10.000ر.ع) ع�شرة �آالف ريــال عمان ـ ــي مق�ســم �إلـ ــى ()10.000
ع�شرة �آالف ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها ( )1ريـال عماين واحد للح�صـ ــة الواح ــدة ،وفقا للآتي:
عدد احل�ص�ص

الن�سبة

م

اال�ســــم

 1الدكتور /عي�سى بن �آدم بن حممد الرئي�سي

5.000

٪50

 2املحامي /مبارك بن بخيت بن عبيد النوفلي

5.000

٪50
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كيفـية توزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء بن�سبة ح�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة ,وفـي حالة
وجود خ�سارة فـي �إحدى ال�سنوات ترحل �إىل ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية
خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.
مدير ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
أ�  -يتوىل �إدارة ال�شركة املحامي ال�شريك /مبارك بن بخيت بن عبيد النوفلي ،ويكون ال�شريكان
املحاميان �أعاله مفو�ضني بالتوقيع متحدين �أو منفردين.
ب  -يتوىل املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
ج  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وذلك ح�سب
مقت�ضيات العمل.
د  -ي�س ـ�أل املدي ــر ب�صف ــة �شخ�صي ــة جت ــاه ال�شركة �أو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح
�أو عقد ال�شركة �أو عن اخلط أ� فـي الإدارة.
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هـ  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه فـي
مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح
ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و  -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
ز  -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة باقــي ال�شركــاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�س ــب ورث ــة ال�شري ــك املتوف ــى �صف ــة ال�شريـ ــك ،ويج ــوز له ــم خــالل �ستة �أ�شهر
من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركــة �أو تعدي ــل ح�ص ــة ال�شري ــك فـي امل�شارك ــة فـي �أرب ــاح وخ�سائ ــر ال�شركــة يجــب
�أن يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال الآتية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
كيفـية حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1اندماج ال�شركة فـي �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 2إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 3إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 4صدور حكم ق�ضائي نهائي بحلها.
 - 5عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
ال تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
� - 6أي �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إىل ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
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ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إىل �أن يتم تعيني جلنة الت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد ب�ش�أنــه نــ�ص ف ــي هــذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة
لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إىل حله
وديا ف�إذا مل يتم االتفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار
الت�سوية الودية �أن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47
توقيع ال�شركاء
 الدكتور /عي�سى بن �آدم بن حممد الرئي�سي -املحامي /مبارك بن بخيت بن عبيد النوفلي

-151-

التوقيـــع
التوقيـــع

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123179 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة عبايات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رونق النيل الأزرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/10/25 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141107 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب كامريات فـيديو� ،أجهزة حتكم عن بعد� ،أجهزة �إنذار �ضد احلريق� ،أجهزة �إنذار �ضد
ال�سرقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التقنيات الهند�سية الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145663 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نهر الرمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ,والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146242 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها حليب اللوز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ؤية اخلام�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146353 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التطبيقات الذكية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146398 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم حفالت ترفـيه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عرين الورد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146408 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلي�س الزمان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147341 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح مركبات وده ــان و�سمك ــرة� ،إ�ص ــالح كهرب ــاء املركبات و�شحن البطاريات� ،إ�صالح
ميكانيك املركبات� ،إ�صالح حماور وفرامل ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الب�ساطة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147345 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ساطري خميليف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147954 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة ،مالب�س للريا�ضة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العزيزي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148290 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شا�شة العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148434 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخل�ضراوات والفواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كهف الرا�سيات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148435 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�سوق ال�سريع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمطة الواليات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148436 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنهار الرفد احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148437 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اململكة للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148438 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم الداخلي ،اال�ست�شارات املعمارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خديجة للفن املعماري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148439 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مناديل ورقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالـله بن را�شد بن حممد الربيكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148440 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز �أدبي لن�شر البحوث الأدبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جامعة نزوى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بركة املوز ,حمافظة الداخلية� ،سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148444 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملالب�س و�أدوات
ولوازم الأطفال ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع
ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شم�س الهدى للم�شاريع الف�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148445 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تلميع املركبات ،التلميع بالورني�ش.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إعمار ظفار الرا�سخة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148446 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبواب والنوافذ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�ألق النجوم املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148447 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �إداري ،بيع الدواجن املربدة واملجمدة ،ا�سترياد وت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيداف الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148449 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احللوى العمانية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تراث املجد التليد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148451 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العقارات ،ت�أجري العقارات ،ت�أجري املكاتب ،عقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونار الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ,والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148454 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات ب�صرية ونظارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيوتن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148455 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الوهيبي اال�ستثمارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية مطرح� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148456 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زكية بنت خمي�س اخلرو�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148458 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وقود.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هرمز للخدمات البحرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148459 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وقود.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدقم للخدمات البحرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148461 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات (ومكيفات ال�سيارات و�إ�صالح الإطارات وغ�سيل ال�سيارات وميزان
املركبات وكهرباء املركبات وت�أجري املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة التطوير الإبداعي العاملي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148462 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�شدة منتجات �ألبان (ا�ستخال�ص وتكرير الدهون احليوانية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريح احل�ضارة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148463 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بلح البحر غري احلي ،مركز طماطم ،بقول حمفوظة ،عد�س حمفوظ ،فواكه حمفوظة،
خ�ضراوات حمفوظة ،مك�سرات حم�ضرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سرايا البدر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148465 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تدقيق احل�سابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجوم لتدقيق احل�سابات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148471 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�شحيم املركبات ،غ�سل املركبات ،تلميع املركبات� ،صيانة املركبات،
تغيري بطاريات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إجنازات احلويل املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148472 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع مدينة الأحالم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148475 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد الفن الراقي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148476 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأجهزة الإلكرتونية وتوابعها واحلا�سب الآيل وت�صدير وا�سترياد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منتزه اخلالدية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148477 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة ،ت�أجري العقارات ،خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،إدارة العقارات،
مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنيـ ــة ،ت�أجيـ ــر املكات ــب عق ــارات ،ال�ش�ؤون العقارية ،وكالء
الإ�سكان� ،إدارة العمارات ،ت�أجري ال�شقق ،ت�أجري املكاتب للعمل امل�شرتك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تبارك للتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148479 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رو�ستاند و�شريكه للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148483 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلديقة الذهبية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148484 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز م�سقط الطبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148485 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قالئد جموهرات ،جموهرات (�صنع احللي واملجوهرات من املعادن الثمينة) ،ذهب غري
م�شغول �أو مطرق ،خيوط ذهبية جموهرات ،دبابي�س حلي� ،سبائك من معادن نفـي�سة،
خوامت جموهرات (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للذهب واملجوهرات)� ،أقراط،
دبابي�س جموهرات ،خرز ل�صنع املجوهرات� ،أ�ساور م�صنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العا�صمة العربية املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148486 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،كعك� ،شوكوالتة ،حلويات ،بوظة ،فطائر
حمالة بانكيك ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة
باحلليب ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة� ،شاي
مثلج ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،بوظة جممدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تقنية اخلدمات الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148487 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س الأطفال اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املعبيلة للوج�ستيات والأعمال �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 390 :ر.ب 130 :ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148489 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ندى الوادي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية نزوى� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148491 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صروح النه�ضة الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148493 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س� ،أحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز �أ�سواق الإمارات اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148495 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعادة التدريب املهني ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ر�ؤية لأنظمة التحكم الآيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148499 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (لتقدمي امل�أكوالت العربية وغريها على حلم احلا�شي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو عامر اجلديدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148503 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة طب �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغالية للتميز احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148507 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات
مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية (�إعداد �أطباق
ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك ،خدمات
�صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بن طري الرب للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148508 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأع�شاب وم�ستح�ضرات التجميل وبيع الع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رحيق اللواء الأخ�ضر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ,حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148509 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ،ت�أجري املركبات ،ترتيب الرحالت ال�سياحية،
النقل البحري ،احلجز لل�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الفار�س الذهبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148510 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة واملن�سوجات وتوابعها والعطور والبخور و�أدوات الزينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اال�ستيعاب للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148517 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ الغيداء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148518 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي بن عبداللـه بن �سلطان ال�شحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148520 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز بدون خمرية ،ب�سكويت ،حلويات �سكرية ،خبز ،معجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خالد بن �سامل بن خمي�س الغافري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148521 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باعبد و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148522 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة جنمة ال�صرب الظفارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148524 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة العمارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلمادي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148525 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب ،جتديد
الأعمال الفنية ،ا�ست�شارات �إن�شائية� ،إ�صالح �أ�سالك الطاقة ،خدمات �شحن بطارية الهاتف
اخلليوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كر�سي الذهب العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148526 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،التعليم فـي املدار�س الداخلية،
التعليم الديني ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة الإميان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148527 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدينة ال�سعيدة اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148528 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نفخ الزجاج ،جلخ زجاج النظارات ،خدمات تظليل زجاج نوافذ ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو بلعرب احلارثي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148530 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفـيذ طلبات ال�شراء والتجارة الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع البرتاء احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148531 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،تنظيف املباين من الداخل ،غ�سيل وكي املالب�س ،تنظيف املداخن،
تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،تنظيف املالب�س ،غ�سل املركبات ،البناء (مقاوالت
البناء والديكور و�أعمال العزل)� ،إن�شاء و�صيانة خطوط الأنابيب ،البناء بالطوب ،تنظيف
ال�سطوح اخلارجية للمباين ،ت�أجيـ ــر الرافع ــات مع ــدات �إن�شاء ،خدمات الت�سقيف و�ضع
الأ�سقف ،خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البيدق العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148534 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب �أدوات مانعة النزالق �إطارات املركبات� ،أ�سقف �سيارات� ،سال�سل لل�سيارات� ،شا�سيهات
�سيارات� ،إطارات لعجالت املركبات� ،إطارات �سيارات� ،أج�سام �سيارات ،واقيات �صدمات
لل�سيارات ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات� ،أج�سام للمركبات ،قطع مكابح املركبات ،حاجبات
�شم�سية لل�سيارات� ،أكيا�س هواء �أجهزة �أمان فـي ال�سيارات� ،أجنحة لل�سيارات� ،سنادات
الفرامل لل�سيارات� ،أغطية العجلة االحتياطية لل�سيارات ،والعات �سيجار لل�سيارات� ،أجهزة
توجيه للمركبات ،م�شابك خم�ص�صة لربط �أجزاء ال�سيارات ب�أج�سام ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبناء ح�سني حبيب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148542 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطالعي الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148545 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية تنظيم لـ ـ (بيع املالب�س اجلاهزة والعبايات اجلاهزة
واالك�س�سوارات وكماليات مواد التجميل وم�ستح�ضرات التجميل والعطور والبخور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة القرنفل املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148547 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(مكتب ال�سفر وال�سياحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الثقة للأعمال املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148550 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع كتارا ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148551 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية
والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�صنع العماين الأول للأع�شاب الطبية الطبيعية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148553 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فن�س العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148554 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صدر الأمن الإلكرتوين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148555 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طالءات اخل�شب دهانات (�أعمال ديكور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلذر املا�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148556 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحام (خراطة املعادن) ،احلدادة (ور�ش احلدادة) ،معاجلة املعادن (�صنع منتجات معدنية،
الدلفنة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه بالل �أمني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

-189-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148557 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الظفرات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية مطرح� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148558 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نبع العلياء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148559 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية وبيع اللحوم والدواجن والأ�سماك وبيع الفواكه واخل�ضراوات ،وبيع
الكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العامل لال�ستثمار والتموين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148560 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جوارب طويلة ،لبا�س القدم ،جوارب طويلة ما�صة للعرق� ،أحذية ن�صفـية ،جوارب ق�صرية،
قم�صان ق�صرية  -الأكمام ،مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س خارجية ،قفافـيز مالب�س ،قفافـيز،
جاكيتات من ال�صوف مالب�س ،جاكيتات مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درر الأ�صايل للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148561 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع العبايات الن�سائية وال�شيل وبيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون
الزينة و البخور و بيع احللي اال�صطناعية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلزانة الزرقاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148564 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة حتكم عن بعد ،نظم �إلكرتونية خا�صة بالأبواب املتداخلة الإقفال للتحكم فـي النفاذ،
كامريات فـيديو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �شم�س نزوى الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
-192-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148565 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلودة الفنية الهند�سية والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148566 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(ت�صليح ال�سيارات ،العناية باملركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شعلة القلعة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148594 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزوايا للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ,والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148600 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب ت�سلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـي�صل �صالح جمعة البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148703 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابتناء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم122228 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة العبايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رموز رناد ال�شاخمة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية مطـ ـ ــرح � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/9/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 104299 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة قطر للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1921 :ر.ب� ،120 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/8/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 104620 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمبز احلوت العابر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلوت العابر للتجارة  -تو�صية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 67 :ر.ب� ،117 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 105120 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جبال الهجري للتجارة  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 16 :ر.ب� ،317 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/10/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 106913 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع االتفاق الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص,ب 38 :ر.ب� ،132 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/1/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 110904 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع لوازم البناء مثل النوافذ والأبواب ولوازم العزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع روابي روي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 983 :ر.ب� ،117 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/6/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 111536 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأداء الفائق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 518: :ر ب � ،112:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/7/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 113568 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي حمالت العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دانة الطبيعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 114237 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مقهى االبت�سامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 9 : :ر ب � ،119 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 116626 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراكز اللياقة البدنية ي�شمل مراكز كمال الأج�سام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ماجد البطا�شي احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 191:ر.ب� ،140 : :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/2/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127631 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صيدلية الظاهرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 10:ر.ب� ،514 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129783 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع وت�أجري الف�ساتني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إميان �سليمان احلمادية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سويق ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132509 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة الأعمال ،الت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متليك املتكاملة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 63:ر.ب� ،126:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134537 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الف�ضيات والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الثنائي الوطنية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بركاء ،حمافظة جنوب الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135027 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العيادات الطبية املتخ�ص�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املخ�ضراين العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/6 :

-202-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 142029 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العطور والعود والعنرب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء الر�سي�س الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144554 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات عر�ض عامة ،الت�سويق فـي �إطار ن�شر الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إرادة لتطوير امل�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/22 :

-203-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145338 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تركواز املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148416 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ� ،أكيا�س تبغ� ،أطراف �سجائر ،مر�شحات فالتر� ,سجائر ،قداحات مدخنني� ،أوعية غاز
لوالعات ال�سيجار ،تبغ م�ضغ� ،سيجار ،مقاطع لل�سيجار ،علب �سيجار ،علب �سجائر ،مبا�سم
�سيجار ،مبا�سم �سجائر ،ورق �سجائر� ،سيجاريلو �سيجار رفـيع ،حجارة النار ال�صوان� ،أع�شاب
للتدخني� ،أوعية تبغ� ،سعوط ،علب �سعوط ،علب ثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن حمدان الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148552 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دمي الغرب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148567 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ساعي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148568 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �صواين لغايات منزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أواين الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148569 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ضمون للتكنولوجيا املالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148570 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية ،م�سحوق طبا�شري نقي للتجميل،
م�ستح�ضرات ق�صر اجللد املدبوغ ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،كربيدات
املعادن مواد �سحج �سنفرة ،كربيد ال�سليكون مادة �سحج �سنفرة ،رماد بركاين للتنظيف،
م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،رمو�ش م�ستعارة ،زيوت عطرية من الكباد� ،أطقم جتميل،
م�ستح�ضرات جتميل� ،أقالم جتميلية ،كرميات �صقل ،كرميات جتميلية� ،صودا الغ�سيل
للتنظيف ،معاجني ل�شحذ �أموا�س احلالقة ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،منظفات �أ�سنان،
م�ستح�ضرات �إزالة االلوان ،م�ستح�ضرات �إزالة الطالء ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور
عطور ،مكياج ،فازلني لأغرا�ض التجميل ،مواد دهنية لأغرا�ض التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوغلو و�شريكه لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148572 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بروق �صحار العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
-207-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148573 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االزدهار حللول التكنلوجيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148574 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س جاهزة(مالب�س اجلاهزة والعبايات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حي الرحاب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148575 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع حممد بديع علم الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148576 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور وم�ستح�ضرات التجميل ومواد الزينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلقي�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148577 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القيو�ضي والهنائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148578 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات اال�ستخبارات التناف�سية ،خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية ،التدقيق املايل ،خدمات
التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية ،خدمات التجزئة على الإنرتنت
لتحميل نغمات رنني الهاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مندرين ال�شرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148579 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريــع عزان ال�شكيلي ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148583 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها ،البيع
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ضياء ال�سماء املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148584 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة الأثاث ،جتديد الأثاث ،خدمات النجارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحالم ال�صحراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148585 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جمع ال�سلع القابلة لإعادة التدوير (اخلردة و�سكراب وبطاريات والزيت امل�ستعمل و�سكراب
مواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإدارة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148587 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي للم�صابني بالربو ،مراهم ل�سعة الربد لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات للبوا�سري،
مطهرات ،قطن مطهر ،م�ستح�ضرات م�ضادة للتبول ،قطن معقم ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
عالجية� ،أربطة �ضاغطة ،بل�سم لغايات طبية ،م�ستح�ضرات لعالج احلروق ،مطاط
لأغرا�ض طب الأ�سنان� ،شراب لغايات طبية ،كب�سوالت لالدوية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية،
كمادات ،ح�شوات لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية �صيدالنية ،قطرات عينية� ،ضمادات،
م�ستح�ضرات فـيتامينية ،ادوية لعالج الإم�ساك ،عالجات م�سامري القدم ،قطن لغايات
طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج حروق ال�شم�س ،مادة ح�شو الأ�سنان� ،ضمادات طبية،
مياه معدنية لغايات طبية� ،أمالح مياه معدنية ،مياه حارة� ،شا�ش للت�ضميد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتفعات القرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148588 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت واملعدات املكتبية،
تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد احلريق ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة،
تركيب و�إ�صالح التلفونات ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب� ،إزالة الت�شوي�ش فـي
الأجهزة الكهربائية ،خدمات �شحن بطارية الهاتف اخلليوي ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح
املعدات الآلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرابطة الطيفـية للحلول التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148589 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع النظارات ،بيع عد�سات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الر�ؤية الثامنة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة جنوب ال�شرقية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/18 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148591 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه طازجة ،خ�ضروات طازجة ،بقايا ثفل ,الفواكه املع�صورة ،حم�ضيات طازجة ،ثمار
اجلوز فواكه� ،أ�شجار� ،أ�شجار نخيل ،منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب لال�ستهالك
احليواين ،توت  -فواكه طازجة ،زهور طبيعية� ،أع�شاب طازجة ،برتقال طازج ،حيوانات
حية ،بذور حبوب غري معاجلة ،ليمون  ,طازج ،عنب طازج ،خيار  ,طازج ،كو�سا طازجة،
بقول طازجة ،زيتون طازج ،زهور جمففة للتزيني ،خ�س  ,طازج ،ب�صل طازج ،ثوم طازج،
فطر طازج ،نباتات جمففة للتزيني ،جذوع �أ�شجار� ،شجريات� ،شجريات ورد ،بطاطا
طازجة ،غزل فطري للتكاثر ،دود القز ،لوز ثمر ،حت�ضريات من الفواكه الطازجة ،الزهور
الطازجة ال�صاحلة للأكل ،اكاليل من زهور طبيعية ،الزجنبيل الطازج ،غالل بذور ،نباتات
الألوفـريا ،غالل حبوب ،نباتات ،غبار الطلع مادة خام ،جنني البذرة لغايات نباتية ،علف
للحيوانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلبل الأخ�ضر للزراعة الطبيعية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148596 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات فـي جمال الأمن املعلوماتي ،احلو�سبة ال�سحابية ،مراقبة �إلكرتونية ملعلومات
الهوية ال�شخ�صية للك�شف عن �سرقة الهوية عن طريق الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمان للبيانات الرقمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148597 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هواتف حممولة ،هواتف ذكية� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمين بن �سعيد بن نا�صر النظريي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148598 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوران املدينة ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148599 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية (العيادات الطبية املتخ�ص�صة والعيادات الطبية الغري متخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عيادة ال�سناء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148601 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(بيع ا�سطوانات غاز الطبخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شعلة النظيفة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148602 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز ،معجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ج�سر العتكية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148603 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوظة �آي�سكرمي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة الريف للأعمال احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع احليل ال�شمالية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148605 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تغليف الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�شراقة ال�شرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148606 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي(كاكاو ،قهوة� ،شاي ،حلويات ،م�سحوق كعك ،معجنات مقطعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القي�صر ال�ساطع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148607 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلياة الزرقاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148609 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مقاهي الدولفـني املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148611 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
واقيات �أ�سنان لغايات عالج الأ�سنان� ،أدوات تقومي الأ�سنان� ،أربطة مطاطية لتقومي
الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوجهات الذكية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148616 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأثاث واملفرو�شات (مفرو�شات و�ستائر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النايف ال�صاعدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148617 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(تقدمي الع�صائر ،املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وهج احلياة املميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148618 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اخلناجر العمانية والف�ضيات والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الغريبي املتميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148619 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(مطعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �شباب ظفار للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148621 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،فطائر ،فطائر حمالة بانكيك� ،سندوي�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيح القرط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148622 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة للبخور والعطور و�صابون الزينة واملالب�س اجلاهزة واحلقائب والكماليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرا�شد التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148623 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت حت�صيل الديون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما العا�صمة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148624 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
و�ساطة العقارات (مكاتب الدالليل)� ،إدارة املباين (اململوكة �أو امل�ؤجرة)� ،إدارة وت�أجري
العقارات اململوكة �أو امل�ؤجرة (ال�سكنية وغري ال�سكنية) ،التطوير العقاري
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ال�صالح لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148625 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتديد الأعمال الفنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو مالك ال�شيدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148626 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قلب مدينة م�سقط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 121 :ر.ب 111 :بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148627 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
موازنة العجالت� ،إ�صالح التنجيد(حتديث املق�صورة الداخلية للمركبات) ،غ�سل املركبات،
�صيانة املركبات(برجمة املركبات) ،التلميع بالورني�ش ،تنظيف املركبات ،تركيب و�إ�صالح
الأجهزة الكهربائية(تركيب الأجهزة الإلكرتونية للمركبات)� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات،
�إ�صالح و�صيانة �آالت عر�ض الأفالم ،ت�شحيم املركبات ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات
الآلية(تركيب اك�س�سوارات املركبات) ،جتديد الأثاث ،تلميع املركبات(تركيب طبقات
حماية جل�سم املركبات اخلارجي)� ،إعادة الطالء بالق�صدير ،معاجلة املركبات مبواد
م�ضادة لل�صد�أ ،حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة ،م�ساعدات
�إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب ،تغيري بطاريات
ال�سيارات� ،شحن املركبات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة كم التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية نزوى� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148636 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات(�صنع احللويات) ،رقائق منتجات حبوب�(,صنع منتجات املخابز والفطائر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�صيل العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148638 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شرائح �سمك طرية فـيليه� ،سمك غري حي� ،سرطانات بحرية غري
حية ،حمار غري حي� ،أ�سماك ق�شرية غري حية� ،سردين� ،سلمون،
�سمك تونا ،منتجات غذائية من ال�سمك� ،سمك حمفوظ� ،سمك
معلب� ،سمك مملح ،الرخويات غري احلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خرباء املحيط للأ�سماك (املنطقة احلرة ب�صاللة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148641 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل(ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميثاء �سامي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148645 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغرباين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148647 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية ،الهند�سة ،ر�سم ت�صاميم وخمططات الإن�شاء ،ت�صميم الديكور
الداخلي ،الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منا اجلودة املعتمدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148648 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية(جميع �أنواع اال�ست�شارات الهند�سية) ،ر�سم ت�صاميم وخمططات
الإن�شاء ،ت�صميم الديكور الداخلي ،الهند�سة ،خدمات ر�سم اخلرائط ،الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صخر الدويل لال�ست�شارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غال ،والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148650 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سهلة لل�ضيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148651 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجر ورقائق ونقانق (�سمك ،حلم ،دجاج) واخللطات املكونة منها (مطبوخة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميرتو لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148667 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عادل بن �سامل بن �سعيد الرجيبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148669 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر والتجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدى الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148673 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ومعدات طهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طارق �إ�سماعيل و�شركائه لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148674 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�ش�ؤون العقارية(التطوير العقاري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شيام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148675 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العد�سة ال�سوداء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148676 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء بالطوب ،البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستيل عمان للمقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148678 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات زهور عطور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور ،عطور ،عطور زيوت طيارة ،كرميات
جتميلية ،ماء معطر ،بخور ،زيوت عطرية ،زيوت للعطور والروائح ،م�سك ل�صناعة العطور،
�صناعة عطور ،اعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أثري ال�صمت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148679 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع منتجات التبغ بالتجزئة ب�أنواعه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة الزيتون الالمعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148680 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمواد ال�صيدالنية(ال�صيدليات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجوم للخدمات واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع بركاء� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148682 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح �إطارات املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عذاري الظاهرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148683 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأبواب الأوتوماتيكية والنوافذ وجميع ملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة حمد بن علي بن �سامل الغنيمي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع املعبيلة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148696 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عي�سى بن حميد بن حممد ال�شبلي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148697 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فك ت�شفـري الهواتف النقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع بن حممد الهنائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148702 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرعاية ال�صحية ،العالج الطبيعي ،خدمات العالج ،خدمات مراكز ال�صحة ،معاجلة
النطق ،ا�ست�شارة �صحية ،ن�صائح طبية للأفراد ذوي الإعاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لهية اجلهورية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سويق� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148705 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث البكتريية ،خدمات الكيمياء ،الأبحاث الكيميائية ،الأبحاث التكنولوجية ،الت�صميم
ال�صناعي ،خدمات ت�صميم العبوات ،فح�ص املواد� ،إجراء درا�سات امل�شاريع التقينة ،معلومات
الأر�صاد اجلوية ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،ابحاث فـي جمال الفـيزياء،
الأبحاث امليكانيكية ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال
ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،مراقبة اجلودة ،ت�أجري برامج حا�سوب ،البحث وتطوير
منتجات جديدة للآخرين ،ت�صميم ت�صميم �صناعي� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل انظمة
حا�سوب ،الأبحاث البيولوجية ،ت�صميم انظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج احلا�سوب ،ان�شاء
و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،حتميل برامج
حا�سوبية ،توفـري املعلومات العلمية ،وتقدمي امل�شورة والإ�ست�شارات فـيما يتعلق بـموازنة
الكربون ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،ت�صميم بطاقة عمل� ،أبحاث
طبية ،ت�صميم الر�سوم البيانية ملواد ترويجية ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام
التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية
ت�سجيل دخول واحد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق العاملية للربجميات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148707 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شاملة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148708 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (مقهى املعجنات واحللويات) ،خدمات الكافترييات (مقهى املعجنات
واحللويات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض الثلج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148709 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات الهند�سية املدنية واملعمارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوميجا الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148710 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم(تدري�س الطلبة من �صف الأول �إىل ال�صف الثامن) ،خدمات
التعليم التي توفرها املدار�س(تدري�س الطلبة من ال�صف الأول �إىل ال�صف الثامن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النبيل للخدمــات التعليمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148711 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ع�ش لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148712 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية(�صنع الكنافة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق امللدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148713 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،ت�أجري ال�شقق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �إعمار عوقد الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148714 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،كعك ،حلويات ،فطائر حمالة بانكيك ،فطائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأزهر العزري للتجارة والإن�شاءات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148716 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة الأقم�شة واملن�سوجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل احلرير للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148718 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل بدبد املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148720 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غاز النفط ،مزلقات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :توتالأيرنجيز ايبي عمان ديفلومبنت بي فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :القرم� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148721 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة (مالب�س ،مالب�س جاهزة ،بنطلونات ق�صرية مالب�س ،مالب�س خارجية ،قفافـيز
مالب�س ،جالبيات مالب�س� ،أربطة ر�أ�س مالب�س ،عباءات ن�سائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شم�س �صاللة الزاهية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :صاللة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148722 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جتارة املعدات التكنولوجية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148723 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء التميز املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148724 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العز الربونزية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148725 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للوازم ومعدات
الرحالت ،بيع زينة واك�س�سوارات املركبات (ت�شمل منتجات العناية بال�سيارات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط الرملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148726 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء (جتارة �أدوات ومواد بناء ،والكهربائية
والإلكرتونية وجتارة الأدوات ال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليلي للم�شاريع املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148727 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطبيعة املثالية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148728 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صياغة الف�ضة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو مو�سى الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مطرح� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148731 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة نور رزات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

-247-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148732 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،كعك ،حلويات� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،بتي
فور كعك� ،سكر ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،فطائر� ،سندوي�شات ،قطع حلوى حلويات،
معجنات ،بيتزا� ،سكاكر للأكل ،بوظة جممدة ،فطائر حمالة بانكيك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النجمة الرائدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148734 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النجارة ،قطع ومعاجلة الأخ�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمد العوفـي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148735 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري اخليم (ت�أجري لوازم املنا�سبات والأثاث).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه �أ�صداء املدينة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148736 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرا�سم لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141696 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صناعة العطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اليافعي واملع�شني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148319 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغيمة للم�شاريع املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147418 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات احلانات البارات ،ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح لل�شرب،
نحت على الأغذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بدر حممد عرفة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلزاعي  -حي العليا  -وحدة رقم  -3الريا�ض  ,3054 -12611مبنى
رقم  ،9094اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147597 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون لإزالة الروائح الكريهة ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،قطع
قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف� ،صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة
جتميلية ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات
التجميل ،زيوت لغايات التنظيف ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،مواد تواليت� ،شامبو،
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مناديل مبللة
مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون �أند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا ،نيوبرون�سويك ،نيوجري�سي ,08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
-251-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147598 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبي ــة ،م�ستح�ض ــرات ا�ستح ــمام عالجيـ ــة ،بل�سم لغايات
طبية ،م�ستح�ضرات لعالج احلروق ،غ�سوالت لو�شن ,لغايات �صيدالنية ،مراهم لغايات
�صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة� ،أمالح ال�صوديوم لغايات طبية ،بخاخ
تربيد للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية الطبية ،لو�شن طبي لل�شعر،
�صابون طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا ،نيوبرون�سويك ،نيوجري�سي ,08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147723 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن� ،إدارة
�أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد
املبا�شر ،توزيع العينات ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،دعاية و�إعالن� ،أبحاث الأعمال ،خدمات
امل�شورة فـي �إدارة الأعمال� ،أبحاث الت�سويق ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار
عن الأعمال ،ترويج املبيعات للآخرين ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي� ،إدارة �أعمال
الفنادق ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على
�شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،ت�سويق ،توفـري
معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ،جتميع فهار�س
املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاجنري  -ال انرتنا�شيونال هوتيل ماجنمينت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تريدنت ت�شامربز� ،ص.ب ،146 .رود تاون ،تورتوال ،بريتي�ش فـريجني
�آيالندز ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147726 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قا�صر للغ�سيل والكي ،كرميات للأحذية ،م�ستح�ضرات �صقل� ،شمع للأحذية ،م�ستح�ضرات
تلميع ملمعات� ،شمع احلذائني� ،شمع �صقل ،مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات ،مزيالت
البقع ،كرميات �صقل� ،شمع للجلد املدبوغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :د /مارترت "انرتنا�شيونال تريدينغ جي ام بي ات�ش"
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أهورن�سرت� 8 ،إيه 82166 ،جرايفـيلفـينج� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147727 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمافظ نقود ،حقائب مدر�سية� ،صناديق ثياب �سفرية ،جلود تقليد� ،أكيا�س جلدية فارغة
للأدوات ،حقائب ظهر ،حمافظ جيب� ،أكيا�س ت�سوق ،حقائب يد ،حقائب �سفرية ،حقائب
�أكيا�س و�أجربة ,جلدية للتعبئة ،حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق والأوراق� ،صناديق ال�سفر
م�صنوعات جلدية ،حقائب �صغرية �سفرية ،حمافظ جلدية �أو من �ألواح جلدية� ،صناديق
ثياب حقائب �سفرية� ،أحزمة كتف جلدية ،حافظات مفاتيح م�صنوعات جلدية ،حقائب
للريا�ضة� ،أكيا�س ،حمافظ بطاقات االئتمان حمافظ نقود ،حامالت بطاقات العمل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :د /مارترت "انرتنا�شيونال تريدينغ جي ام بي ات�ش"
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أهورن�سرت� 8 ،إيه 82166 ،جرايفـيلفـينج� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147728 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم ،جوارب طويلة ،قبعات �أغطية للر�أ�س� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية،
ياقات مالب�س ،مالب�س كتانية� ،أحزمة مالب�س� ،سرتات ،جوارب ق�صرية ،نعال داخلية
�ضبانات ،قم�صان ،مالب�س ،قبعات ،قطع حديدية للأحذية� ،أثواب �ضيقة� ،أغطية للأذنني
مالب�س ،فرعات لبا�س القدم ،بنطلونات ،مالبـ ــ�س خارجيـ ــة ،قفافـ ــيز مالب�س� ،أو�شحة،
تنانيـ ــر� ،أخفاف� ،صنادل� ،سراويل داخلية� ،سيور للأحذية ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية،
�أحذية للريا�ضة� ،أربطة ر�أ�س مالب�س ،مالب�س من جلد مقلد ،مالب�س جلدية ،قم�صان
ن�صف كم تي � -شريت� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :د /مارترت "انرتنا�شيونال تريدينغ جي ام بي ات�ش"
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أهورن�سرت� 8 ،إيه 82166 ،جرايفـيلفـينج� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147730 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شابك �أحذية ،حلى للقبعات لي�ست من معادن نفـي�سة� ،أزرار ،كالبات �أحذية� ،أربطة
للأحذية ،زرك�شات للأحذية ،عراوي �أحذية� ،سحابات ،عراوي للمالب�س� ،أ�شرطة للخياطة،
ابازمي �أحذية ،ابازمي اك�س�سوارات مالب�س� ،شارات �أزرار ،للزينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :د /مارترت "انرتنا�شيونال تريدينغ جي ام بي ات�ش"
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أهورن�سرت� 8 ،إيه 82166 ،جرايفـيلفـينج� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147733 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة للأكل ،زبدة ،زبدة لب ال�شوكوالتة ،كرمية الزبدة ،مرق ،فواكه حمفوظة،
رقائق بطاطا مقلية ،مركزات املرق ،مربيات ،فواكه جممدة� ،شوربات ،زبيب ،خ�ضراوات
حمفوظة ،خ�ضراوات جمففة ،زيوت للطعام ،ق�شدة منتجات �ألبان ،جبنة ،متور ،حليب،
�شرائح �سمك طرية فـيليه ،هالم جلي الفواكه ،حلوم ،زيت �سم�سم ،لنب رائب ،خال�صات
حلوم ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ،منتجات احلليب ،عد�س حمفوظ،
�سمن نباتي ،مربى فواكه ،مك�سرات حم�ضرة ،بي�ض ،ب�صل حمفوظ ،زيتون حمفوظ،
زيت زيتون للطعام ،خملالت ،بازالء حمفوظة� ،سجق� ،سردين� ،سمك تونا ،ع�صري بندورة
للطبخ ،زيت دوار ال�شم�س للطعام ،كم�أة حمفوظة ،حلوم دواجن غري حية ،فطور حمفوظة،
بقول حمفوظة ،قريد�س غري حي� ،سمك حمفوظ ،حلوم حمفوظة� ،سمك معلب ،دقيق
�سمك لال�ستهالك الب�شري ،حلوم معلبة� ،سمك مملح ،خ�ضراوات معلبة ،حم�ص معجونة
احلم�ص ،بذور عباد ال�شم�س املح�ضرة ،بذور حم�ضرة ،مركز طماطم ،عجينة ب�أذجنان،
خر�شوف م�صرب ،حليب جمفف ،مك�سرات منكهة ،بندق معالج ،حلقات الب�صل ،فالفل،
ع�صري ليمون لال�ستعمال املطبخي ،حلم جممد ،خ�ضراوات جممدة ،زيت بكر ممتاز ،ذرة
حلوة غري معاجلة ،معجون �أ�سا�سه مك�سرات ،نقانق للهوت دوغ ،حليب اللوز.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عدنان النن و�شركاه  /الدرة للمنتجات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة عربني� ،ص.ب 92 :ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147734 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،يان�سون ،منكهات للقهوة ،توابل بودرة ،ب�سكويت ،كعك الوفل ،كاكاو ،قهوة ،بن غري
حمم�ص ،كعك ،قرفة تابل ،كري بهار� ،شاي� ،شوكوالتة ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة ،ف�شار
حب الذرة ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ،بوظة ،ملح ،كركم ،بهارات ،فلفل
حلو ،دقيق للطعام ،دقيق البقول ،دقيق ذرة ،دقيق �صويا ،طحني قمح ،ن�شا للطعام� ،سكر،
منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،زجنبيل تابل ،خل،
كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،خمرية ،معكرون معجنات ،معكرونة ،ذرة
مطحونة ،ذرة حمم�صة ،خبز ،دب�س للطعام ،ع�سل نحل ،خردل ،نودلز معكرونة رقيقة،
فطائر� ،شعري مطحون� ،سندوي�شات ،معجــنات ،خبز افرجي ،بيتزا ،فلفل ،دقيق بطاطا،
مهلبية ،رافـيويل� ،أرز� ،صل�ص ــات توابــل� ،سميد� ،سباغيتي معكرونة رفـيعة ،تورتات كيك
بالفواكه ،فطائر حلم ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،حلويات فول �سوداين ،منكهات بخالف
الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية� ،شوفان مطحون ،رقائق
�شوفان ،دقيق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب،
ك�سك�س �سميد� ،صل�صات طماطم ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد ،هالميات جلي,
فواكه حلويات� ،أقرا�ص �أرز� ،صل�صة �صويا ،لنب جممد حلويات مثلجة ،كعك ذرة� ،شاي
مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل �سلطة ،لب خبز ،تبولة ،حالوة طحينية� ،أطعمة
خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق خبازة� ،صودا خبازة� ،أع�شاب حمفوظة ،كيك مغطى
بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالتة ،املو�س (حلوى) �سكريات ،كولي�س (فواكه) �صل�صات ،بذور
القمح لأغرا�ض اال�ستهالك الب�شري ،ق�شدة التارتار لأغرا�ض الطهي� ،صل�صلة املعكرونة،
لوح من احلبوب ،عجني ،ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني
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الكعك� ،أرز باللنب ،ثوم مفروم بهار ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي
على مك�سرات ،م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ،بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل ،بذور ال�سم�سم
توابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عدنان النن و�شركاه  /الدرة للمنتجات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة عربني� ،ص.ب 92 :ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147735 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ثمار اجلوز فواكه ،حيوانات حية� ،أ�شجار� ،شوفان ،ق�صب �سكر ،بذور حبوب غري معاجلة،
فطر طازج ،ك�ستنة طازجة ،ق�شور جوز الهند ،جوز الهند ،خ�ضراوات طازجة ،ما�شية،
م�ستح�ضرات لت�سمني املا�شية ،بقول طازجة ،تنب ،طعام للما�شية ،قمح ،فواكه طازجة،
غالل حبوب ،غالل بذور� ،أع�شاب طازجة ،نباتات ،ذرة �صفراء ،بندق ،بي�ض ال�سمك ،زيتون
طازج� ،شعري� ،أ�سماك حية ،نباتات الكروم� ،سم�سم ،كم�أة طازجة ،دواجن حية ،منتجات
ثانوية من معاجلة احلبوب لال�ستهالك احليواين ،ق�شريات حية ،م�ضغ �صاحلة للأكل
للحيوانات� ،أرز غري معالج� ،سمك تونا حي ،ثوم طازج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عدنان النن و�شركاه  /الدرة للمنتجات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة عربني� ،ص.ب 92 :ريف دم�شق � ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147736 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية ،جعة زجنبيل ،ماء ال�شعري ،م�شروبات م�صل اللنب ،م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري
امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه
�شرب م�شروبات ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ع�صري
عنب ،ليمونا�ضة ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات� ،أ�شربة لتح�ضري الليمونا�ضة� ،شراب اللوز،
ماء ال�صودا� ،شربات م�شروبات ،ع�صري بندورة م�شروب ،م�شروبات غري كحولية ،مياه
غازية� ،شراب فواكه غري كحويل ،ع�صري تفاح غري كحويل ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار
خملوطة ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عدنان النن و�شركاه  /الدرة للمنتجات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة عربني� ،ص.ب 92 :ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147740 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طاوالت  /ن�ضد �أثاث� ،أرف ــف حفظ للقوارير ،زجاج مطلي بالف�ضة مرايا ،خزانات طعام،
�أثاث ،مقاعد ،كرا�سـ ــي بذراعني ،خزان ــات ذات �أدراج ((�أدراج للأثاث) ،ن�ضد طاوالت،
طاوالت ،و�سائد� ،أوعية ثابتة للمناديل غري معدنية� ،أعمدة هز غري معدنية للنباتات �أو
الأ�شجار ،لوحات �إعالن من اخل�شب �أو البال�ستيك ،مفار�ش للمغاط�س قابلة للنقل� ،أوعية
غري معدنية للتعبئة ،منا�ضد العمل ،لوازم غري معدنية للأثاث ،خزائن للحم ،جتهيزات
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غري معدنية للأبواب ،مزاليج غري معدنية للأبواب ،درج غري معدين �سالمل ،حواجز
من اخل�شب للأثاث� ،ستائر �أثاث� ،أغطية طاوالت� ،أبواب للأثاث ،حواف من البال�ستيك
للأثاث ،رفوف للتخزين ،خزانات عر�ض �أثاث� ،إطارات �صور ،مقاعد عالية� ،سالل غري
معدنية ،مقاب�ض للأبواب غري معدنية ،خزانات املنا�شف �أثاث ،جدران تق�سيم �أثاث� ،أقفال
غري معدنية للأبواب( ،خزائن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف بي دي انرتنا�شيونال ،ا�س ايه ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 5 :شارع دو ال هاي� ،إم لو دوم ،روا�سي بول ايربورت 93290 ،ترمبالي
�أون فران�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147808 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة� ،شاي ،بن ا�صطناعي� ،شاي مثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باتل اخلري للمواد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (�00أ)� ،شارع ( ،)70مبنى (،)205
حمل ( ،)12الدور الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147809 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بن ا�صطناعي� ،شاي مثلج ،قهوة� ،شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باتل اخلري للمواد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (�00أ)� ،شارع ( ،)70مبنى (،)205
حمل ( ،)12الدور الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147810 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زبدة ،كرمية الزبدة ،فواكه حمفوظة ،جوز هند جمفف ،مربيات ،فواكه جممدة� ،شوربات،
خ�ضراوات جمففة ،ق�شدة منتجات �ألبان ،جبنة ،متور ،حليب ،حلوم� ،سمك غري حي ،جلي
هالم ,للطعام ،منتجات احلليب� ،سمن نباتي ،بي�ض� ،سجق� ،سلطات فواكه ،زيت جوز الهند
للطعام ،حلم الكبد ،رقائق فواكه ،ق�شدة خمفوقة ،لنب �صويا ،بذور حم�ضرة ،حليب مركز،
مركز طماطم ،بندق معالج ،توت ،حمفوظ ،حليب اللوز ،حليب جوز الهند.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باتل اخلري للمواد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (�00أ)� ،شارع ( ،)70مبنى (،)205
حمل ( ،)12الدور الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147811 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،توابل بودرة ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،كعك الوفل ،كاكاو ،قهوة،
كعك ،م�ستح�ضرات احلبوب ،علكة لي�ست لغايات طبية� ،شاي� ،شوكوالتة ،توابل ،حلويات،
ف�شار حب الذرة ،بوظة ،حمليات طبيعية ،بهارات ،طحني قمح� ،سكر ،زجنبيل تابل ،كت�شاب
�صل�صة ،خمرية ،خبز ،ع�سل نحل ،خردل ،مهلبية� ،أرز ،زعفران توابل� ،صل�صات توابل،
رقائق �شوفان ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ،سكاكر للأكل ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد،
توابل �سلطة ،لب خبز ،م�سحوق خبازة� ،صل�صلة املعكرونة ،عجني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باتل اخلري للمواد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (�00أ)� ،شارع ( ،)70مبنى (،)205
حمل ( ،)12الدور الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147812 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شوفان ،خ�ضراوات طازجة ،زهور طبيعية ،زهور جمففة للتزيني ،قمح ،فواكه طازجة،
�أع�شاب طازجة ،نباتات ،بندق ،دواجن حية ،جراد البحر حي ،طعام للحيوانات الأليفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باتل اخلري للمواد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (�00أ)� ،شارع ( ،)70مبنى (،)205
حمل ( ،)12الدور الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147813 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات ،خال�صات لتح�ضري
امل�شروبات ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء ال�صودا ،م�شروبات غري كحولية ،مياه غازية،
مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باتل اخلري للمواد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (�00أ)� ،شارع ( ،)70مبنى (،)205
حمل ( ،)12الدور الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147814 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،البيع باملزاد العلني ،دعاية و�إعالن ،ترويج املبيعات للآخرين ،الإعالن
والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع
بالتجزئة ،ت�سويق ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق
�إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باتل اخلري للمواد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (�00أ)� ،شارع ( ،)70مبنى (،)205
حمل ( ،)12الدور الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147815 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة باتل اخلري للمواد الغذائية �ش ت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شويخ ال�صناعية الثالثة ،قطعة (�00أ)� ،شارع ( ،)70مبنى (،)205
حمل ( ،)12الدور الأر�ضي ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147816 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ل�صق الإعالنات ،خدمات وكاالت
التوظيف ،درا�سات ال�سوق ،تقييم الأعمال ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن،
العالقات العامة ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال� ،أبحاث الت�سويق ،ا�ست�شارات الأعمال
املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،توظيف الأفراد ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية،
ت�أجري وق ــت للدعايــة وا إلعــالن فـي و�سائـل الإعالم ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن،
جتميع االح�صائيات ،البحث عن كفالة� ،إنتاج الأفالم الإعالنية ،ت�سويق ،حت�سني احلركة
فـي مواقع الإنرتنت (الإعالن عرب الإنرتنت على �شبكة الكمبيوتر) ،توفـري معلومات
الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،صياغة �سرية ذاتية للغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التعليم لأجل التوظيف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1612 :كاي �سرتيت �أن دبليو� ،سويت  ،800وا�شنطن ،دي�سرتيكت �أوف
كولومبيا  ،20006الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147817 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأكادمييات للرتبية والتعليم ،خدمات الرتبية والتعليم� ،إنتاج الأفالم ،بخالف الأفالم
الإعالنية ،تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،معلومات عن الرتبية والتعليم،
تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،التدريب العملي عر�ض ،تنظيم و�إدارة احللقات
الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية،
الرتجمة ،كتابة الن�صو�ص� ،إر�شاد التدريب� ،إعادة التدريب املهني ،تنظيم وعقد منتديات
تعليمية املبا�شرة ،خدمات التدريب التي توفرها �أجهزة متثيلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التعليم لأجل التوظيف.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1612 :كاي �سرتيت ان دبليو� ،سويت  ،800وا�شنطن ،دي�سرتيكت �أوف
كولومبيا  ,20006الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147818 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إجراء درا�سات امل�شاريع التقنية ،امل�سح ،حتويل البيانات من و�سائط مادية �إىل �إلكرتونية،
حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي ،متثيل الرقمي للوثائق م�سح،
تخزين �إلكرتوين للبيانات ،توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن
طريق مواقع الإنرتنت ،ال�صياغة التقنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التعليم لأجل التوظيف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1612 :كاي �سرتيت ان دبليو� ،سويت  ،800وا�شنطن ،دي�سرتيكت �أوف
كولومبيا  ,20006الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147819 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أمواج �ألواحة خلدمات الإعا�شة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الأمري مقرن بن عبدالعزيز ،حي النزهة ،مبنى رقم ،3885
وحدة رقم  ،3887الريا�ض  ،7432-12472اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147820 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات بيطرية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،مواد حمية
معدة لال�ستخدام الطبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم ,. :هيمااليا غلوبال هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هيمااليا هاو�س� 138 ،إجلني �أفـينيو� ،ص.ب ،1162 :جراند كاميان،
كي واي  ،1102 - 1جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147822 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم مون �سلي�س �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منطقة الو�صل ،بر دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147823 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات حدائق املالهي ،خدمات الت�سلية ،ت�أجري معدات الت�صوير ال�سينمائي ،خدمات
امل�ضيف ،خدمات ا�ستوديوهات �صناعة الأفالم ال�سينمائية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات
للتعليم �أو الرتفـيه ،الرتفـيه بالراديو ،ت�أجي ـ ــر م�سج ــالت ال�ص ــوت ،ت�أج ــري الأفالم
ال�سينمائية� ،إنتاج الأفالم ،بخالف الأفالم الإعالنية ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون،
�إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،الإنتاج امل�سرحي ،الرتفـيه التلفزيوين ،خدمات النوادي
للرتفـيه �أو التعليم ،معلومات عن الرتفـيه ،خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه ،عرو�ض
�سينمائية ،تنظيم حفالت ترفـيه ،توفـري جتهيزات املتاحف عر�ض ومعار�ض ،خدمات
�ستديوهات الت�سجيل ،ت�أجري امل�سجالت التلفزيونية باحلافظات ال�شريطية ،ت�أجري
�أ�شرطة الفـيديو ،تنظيم م�سابق ــات اجلمــال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية ،تنظيم
العرو�ض خدمات متعهدي احلفالت ،تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ،ت�أجري معدات
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�إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفـيديو ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات
غري �إعالنية� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت،
ترجمة الأفالم ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ،خدمات الت�أليف
املو�سيقي ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،التوجيه املهني
ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ،الرتجمة ،ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو ،خدمات وكاالت التذاكر
ترفـيه ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،عرو�ض الأزياء لأغرا�ض الرتفـيه تنظيم لـ� ،إنتاج
املو�سيقى ،ت�أجري معدات اللعب ،توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري
الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�شرة،
توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري
الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب،
ت�أجري عمل فني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة موفـي لدور ال�سينما
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147824 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات حدائق املالهي ،خدمات الت�سلية ،ت�أجري معدات الت�صوير ال�سينمائي ،خدمات
امل�ضيف ،خدمات ا�ستوديوهات �صناعة الأفالم ال�سينمائية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات
للتعليم �أو الرتفـي ـ ــه ،الرتفـي ــه بالراديـ ــو ،ت�أجيـ ــر م�سجالت ال�صوت ،ت�أجري الأفالم
ال�سينمائية� ،إنتاج الأفالم ،بخالف الأفالم الإعالنية ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون،
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�إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،الإنتاج امل�سرحي ،الرتفـيه التلفزيوين ،خدمات النوادي
للرتفـيه �أو التعليم ،معلومات عن الرتفـيه ،خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه ،عرو�ض
�سينمائية ،تنظيم حفالت ترفـيه ،توفـري جتهيزات املتاح ــف عـ ــر�ض ومعار�ض ،خدمات
�ستديوهات الت�سجيل ،ت�أجيـ ــر امل�سجـ ــالت التلفزيوني ــة باحلافظ ــات ال�شريطية ،ت�أجري
�أ�شرطة الفـيديو ،تنظيم م�سابقات اجلمال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية ،تنظيم
العرو�ض خدمات متعهدي احلفالت ،تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ،ت�أجري معدات
�إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفـيديو ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات
غري �إعالنية� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت،
ترجمة الأفالم ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ،خدمات الت�أليف
املو�سيقي ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،التوجيه املهني
ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ،الرتجمة ،ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو ،خدمات وكاالت التذاكر
ترفـيه ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،عرو�ض الأزياء لأغرا�ض الرتفـيه تنظيم لـ� ،إنتاج
املو�سيقى ،ت�أجري معدات اللعب ،توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري
الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�شرة،
توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري
الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب،
ت�أجري عمل فني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة موفـي لدور ال�سينما
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147825 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات حدائق املالهي ،خدمـ ــات الت�سلي ــة ،ت�أجري معدات الت�صوير ال�سينمائي ،خدمات
امل�ضيف ،خدمات ا�ستوديوهات �صناعة الأفالم ال�سينمائية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات
للتعليم �أو الرتفـيه ،الرتفـيه بالرادي ــو ،ت�أجيـ ــر م�سج ــالت ال�ص ــوت ،ت�أجري الأفالم
ال�سينمائية� ،إنتاج الأفالم ،بخالف الأفالم الإعالنية ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون،
�إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،الإنتاج امل�سرحي ،الرتفـيه التلفزيوين ،خدمات النوادي
للرتفـيه �أو التعليم ،معلومات عن الرتفـيه ،خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه ،عرو�ض
�سينمائية ،تنظيم حفالت ترفـيه ،توفـري جتهيزات املتاحف عر�ض ومعار�ض ،خدمات
�ستديوهات الت�سج ــيل ،ت�أجي ــر امل�سجالت التلفزيونية باحلافظات ال�شريطية ،ت�أجري
�أ�شــرطة الفـيدي ــو ،تنظي ــم م�سابقات اجلمال ،حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية ،تنظيم
الع ــرو�ض خدم ــات متعه ــدي احلفــالت ،تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ،ت�أجري معدات
�إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفـيديو ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات
غري �إعالنية� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت،
ترجمة الأفالم ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ،خدمات الت�أليف
املو�سيقي ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،التوجيه املهني
ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ،الرتجمة ،ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو ،خدمات وكاالت التذاكر
ترفـيه ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،عرو�ض الأزياء لأغرا�ض الرتفـيه تنظيم لـ� ،إنتاج
املو�سيقى ،ت�أجري معدات اللعب ،توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري
الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�شرة،
توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري
الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب،
ت�أجري عمل فني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة موفـي لدور ال�سينما
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147826 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم اوريقامي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منطقة الو�صل ،بر دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147830 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،قهوة ،كعك ،م�ستح�ضرات
احلبوب� ،شوكوالتة ،حلويات ،رقائق ذرة ،بوظة ،ملح ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،جلوكوز
لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،معكرونة ،خبز ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن
ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،مايونيز ،ك�سرتد� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق
خبازة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالتة ،املو�س (حلوى) �سكريات ،ق�ضبان
احلبوب الغنية بالربوتني ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني
الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي
على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأوىل ،خلف �شارع الوحدة ،ملك الأنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147831 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،قهوة ،كعك ،م�ستح�ضرات
احلبوب� ،شوكوالتة ،حلويات ،رقائق ذرة ،بوظة ،ملح ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،جلوكوز
لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،معكرونة ،خبز ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن
ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،مايونيز ،ك�سرتد� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق
خبازة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ,مو�س �شوكوالتة ،املو�س (حلوى) �سكريات ،ق�ضبان
احلبوب الغنية بالربوتني ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني
الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة يحتوي
على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأوىل ،خلف �شارع الوحدة ،ملك الأنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147909 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد غذائية زاللية لغايات طبية� ،شاي للم�صابني بالربو،
�سكاكر دوائية� ،أغذية للر�ضع والأطفال ،حليب اللوز لغايات �صيدالنية� ،سكاكر لغايات
طبية ،نواجت ثانوية من معاجلة احلبوب لأغرا�ض احلمية �أو للأغرا�ض الطبية� ،إ�ضافات
معدنية �إىل الغذاء ،حفاظات للر�ضع ،حفاظات �أطفال على �شكل �سراويل من الورق
وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة ،مالحق زالل غذائية� ،أغذية جممدة معدة لغايات طبية،
�أغذية جمان�سة معدة لغايات طبية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأوىل ،خلف �شارع الوحدة ،ملك الأنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147911 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطعم �سان جلوبل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حويل ،ال�شعب ،قطعة (� ،)8شارع ( ،)8مبنى ( ،)34وحدة ( ,)3الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147913 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو� ،أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء،
جمففات هواء جمففات ،من�ش�آت تر�شيح الهواء ،مراوح لتكييف الهواء� ،أجهزة ت�سخني،
�أجهزة ترطيب مل�شعات التدفئة املركزية� ،أجهزة تكييف الهواء� ،أجهزة مطهرة ،من�ش�آت
تنقية املاء� ،شبكات تر�شيح املياه ،معقمات ماء ،م�صابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء،
�أجهزة ت�أين ملعاجلة الهواء �أو املاء� ،أجهزة و�آالت لتنقية املاء� ،أجهزة ومكنات تنقية الهواء،
من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء ،معدات تهوية تكييف الهواء ,للمركبات ،معقمات
هواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام ال ا�س كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منب ـ ــر  .1ميوالين�سـ ــني افـينيـ ــو ،اك�ساي ــوالن ،زوجن�ش ــان �سيتي،
جواجندوجن برفـيان�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147914 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساع ـ ــدة فـي �إدارة الأعم ــال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،تدقيق احل�سابات� ،إدارة �أعمال
وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،امل�ساع ــدة فـ ــي �إدارة الأعمال التجارية �أو
ال�صناعية ،تقييم الأعمال ،تق�صي احلقائق فـي الأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال� ،أبحاث
الأعمال ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،خدمات توفـري �أو
ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات
البيع بالتجزئة ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية
والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء،
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توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع
واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو تري لل�صحة والعافـية والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147915 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات احلمامات الرتكية ،خدمات �صالونات التجميل ،خدمات العيادات الطبية ،املعاجلة
اليدوية للأع�صاب ،خدمات دور النقاهة ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات
دور التمري�ض ،خدمات القابالت ،التمري�ض الطبي ،خدمات التطبيب عن بعد ،خدمات
احلمامات البخارية ،خدمات الت�شمي�س ،خدمات املنتجعات ال�صحية ،خدمات العالج،
خدمات مراكز ال�صحة ،خدمات الطب التكميلي ،ا�ست�شارة �صحية ،ن�صائح طبية للأفراد
ذوي الإعاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو تري لل�صحة والعافـية والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147924 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة ،خبز بدون خمرية ،م�ستح�ضرات احلبوب ،توابل ،رقائق ذرة ،فطائر حمالة
بانكيك ،بهارات ،خبز ،خبز افرجي ،فلفل توابل ،بيتزا� ،صل�صات توابل ،منكهات بخالف
الزيوت العطرية ،رقائق منتجات حبوب ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،تاكو ،كعك ذرة� ،أطعمة
خفـيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفـيفة م�ؤ�س�سة على الأرز ،بوريتو�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جروما ،ا�س اي.بي.دي �إي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ريز دي ال باالتـ ــا � 407 #أو تي �إي.كولونيا� ،سي.بي� ،66220 .سان
بيدرو جارزا جار�سيا ،ان.ال ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147976 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�س ــوب م�سجلـ ــة ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة،
من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب
حا�سوب ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور،
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،قارئات كتب �إلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للأبحاث و الن�شر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  53108الريا�ض  ،11583اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147977 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كرا�سات ،دفاتر مالحظات ،كتالوجات� ،صحف ،دوريات ،كتب ،مواد كتابة ،مطبوعات،
من�شورات مطبوعة ،كتب موج ــزة �أدل ــة ،ورق كتابة ،كتيبات ،قرطا�سية ،بيانات �إعالنية،
جمالت دوريات ،تقاومي ،ق�ص�ص م�صورة ،ن�شرات �أخبارية دورية ،ن�شرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للأبحاث و الن�شر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  53108الريا�ض  ،11583اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147978 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن� ،إنتاج الأفالم ،بخالف الأفالم الإعالنية،
ن�شر الكتب� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،خدمات املكتبات املتجولة ،تنظيم و�إدارة
ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،معلومات عن الرتبية والتعليم،
تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة
الندوات ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،ن�ش ــر الكت ــب وال�صحـ ــف الإلكرتونية على
الإنرتنت ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة
للتنزيل ،تقدمي التقارير امل�صــورة ،خدمات مرا�سل ــي الأنب ــاء� ،إر�شـ ــاد التدري ــب ،توفـري
الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة
للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للأبحاث والن�شر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 53108 :الريا�ض  ،11583اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148078 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،كعك الوفل ،كاكاو ،كعك ،كارميل �سكاكر� ،شوكوالتة ،بوظة ،فطائر حمالة بانكيك،
طحني قمح ،بتي فور كعك� ،سكر ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل ،م�شروبات كاكاو
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب� ،سندوي�شات ،معجنات ،مهلبية� ،شربات مثلجات،
تورتات كيك بالفواكه ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،ك�سرتد ،لنب جممد حلويات مثلجة ،م�سحوق خبازة ،مو�س �شوكوالتة،
املو�س (حلوى) �سكريات ،عجني ،pastry dough ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي
باحللويات لتزيني الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون
�شوكوالتة يحتوي على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موجو لل�صناعات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة رقم  275املنطقة ال�صناعية �5أ مدينة العا�شر من رم�ضان،
ال�شرقية ,م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148079 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات احلانات البارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :موجو لل�صناعات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة رقم  275املنطقة ال�صناعية �5أ مدينة العا�شر من رم�ضان،
ال�شرقية ,م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148080 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية،
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �آفاق العامل للوجبات ال�سريعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض ،حي النزهة ،طريق �أبو بكر ال�صديق ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148081 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،نحت
على الأغذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كورتادو كافـيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مبنى  ،35طريق  ،35جممع  931الرفاع ،مملكة البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148082 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول
لو�شن ,لل�شعر� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتمي ــل ،كرمي ــات جتميليــة ،كولونـيا ،زيوت
عطرية ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيــوت لغايــات التجميــل ،زيوت لأغرا�ض الزينة ،غ�سوالت
لو�شن ,لأغرا�ض التجمي ــل ،حلي ــب منظ ــف لغايــات التواليت ،مواد تواليت ،م�ستح�ضرات
جتميل للعناية بالب�شرة ،عطور زيوت طيارة ،قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل ،مناديل
ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية،
بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زربيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 50 :أولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي  ،06830الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148083 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تنقية الهواء ،مطهرات ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمـ ــام عالجية ،بل�سم لغايات طبية� ،سكاكـ ــر دوائي ــة� ،شراب لغايات طبية ،كب�سوالت
للأدوية ،م�ستح�ض ـ ــرات �صيدالنيـ ــة ،م�ستح�ض ــرات فـيتامينية� ،أدوية لعالج الإم�ساك،
عالج ــات مه�ضم ــة لغاي ــات �صيدالنية ،م�سك ــنات ،عقاقيـ ــر لغايـ ــات طبيـ ــة ،اك�سيـ ــرات
م�ستح�ضرات �صيدالنية� ،شاي دوائي ،زيوت دوائية� ،أع�شاب دوائية ،غ�سوالت لو�شن,
لغايات �صيدالنية� ،صبغات لغايات طبية� ،أم�صال ،مراهم لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية للعناية بالب�شرة� ،شاي �أع�شاب لغايات طبية ،كينني لغايات طبية ،جذور دوائية،
مهدئات� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية ،م�شروبات حمية معدة لغايات طبية� ،سكاكر
لغايات طبية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شري ــة� ،ش ــراب دوائي ،مواد حمي ــة مع ــدة لال�ستخــدام
الطبي ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن� ,صيدالنيــة� ،إ�ضافات معدنية �إىل الغذاء،
�إ�ضافات غذائية ،م�ضادات حيوية ،disinfectants ،م�ستخل�صات نباتية لغايات �صيدالنية،
 ،pharmaceuticalsم�ستح�ضرات �صيدالنية مغذية للأغرا�ض الطبية واال�ست�شفائية،
�شامبو طبي ،م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية الطبية ،لو�شن طبي لل�شعر� ،صابون مطهر،
�صابون طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زربيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 50 :أولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي  ،06830الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148084 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل،
كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات تنظي ــف ،حلي ــب منظ ــف لغاي ــات التواليــت ،م�ستح�ضرات
جتميل للعناية بالب�شرة ،عطور زيوت طيارة ،قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل ،بال�سم
لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية� ،صابون ،م�ستح�ضرات
-280-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

مكياج ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،كولونيا ،زيوت عطرية ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت
لأغرا�ض الزينة ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،مواد تواليت ،مناديل ورقية م�شربة
بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زربيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 50 :أولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي  ،06830الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148085 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�ضافات غذائية ،م�ضادات حيوية ،disinfectants ،م�ستخل�صات نباتية لغايات �صيدالنية،
 ،pharmaceuticalsخال�صات �أع�شاب لال�ستخدام الطبي ،م�ستح�ضرات �صيدالنية
مغذية للأغرا�ض الطبية واال�ست�شفائية� ،شامبو طبي ،م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية
الطبية ،لو�شن طبي لل�شعر� ،صابون مطهر� ،صابون طبي ،مطهرات ،م�ستح�ضرات تنقية
الهواء ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام عالجية ،بل�سم لغايات
طبية� ،سكاكر دوائية� ،شراب لغايات طبية ،كب�سوالت للأدويــة ،م�ستح�ضــرات �صيدالني ــة،
م�ستح�ضرات فـيتامينية� ،أدوية لعالج الإم�ساك ،عالجـ ــات مه�ضم ــة لغاي ــات �صيدالني ــة،
م�سكنات ،عقاقري لغايات طبية ،اك�سريات م�ستح�ضرات �صيدالنية� ،شاي دوائي ،زيوت
دوائية� ،أع�شاب دوائية ،غ�سوالت لو�شن ,لغايات �صيدالنية� ،صبغات لغايات طبية� ،أم�صال،
مراهم لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة� ،شاي �أع�شاب لغايات
طبية ،جذور دوائية ،مهدئات� ،أغذية حمية معدة لغايــات طبيــة ،م�شروبــات حمي ــة معــدة
لغايات طبية� ،سكاكر لغايات طبية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية� ،شراب دوائي ،مــواد حميـ ــة
معدة لال�ستخدام الطبي ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن� ,صيدالنية� ،إ�ضافــات
معدنية �إىل الغذاء.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زربيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 50 :أولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي  ،06830الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148086 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول
لو�شن ,لل�شعر� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،كولونيا ،زيوت
عطرية ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت لأغرا�ض الزينة ،غ�سوالت
لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،حليب منظف لغايات التواليت ،مواد تواليت ،م�ستح�ضرات
جتميل للعناية بالب�شرة ،عطور زيوت طيارة ،قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل ،مناديل
ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن جتميلية ،مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية،
بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زربيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 50 :أولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي  ،06830الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148088 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تنقية الهواء ،مطهرات ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام عالجية ،بل�سم لغايات طبية� ،سكاكر دوائية� ،شراب لغايات طبية ،كب�سوالت
للأدوية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات فـيتامينية� ،أدوية لعالج الإم�ساك،
عالجات مه�ضمة لغايات �صيدالنية ،م�سكنات ،عقاقري لغايات طبية ،اك�سريات م�ستح�ضرات
�صيدالنية� ،شاي دوائي ،زيوت دوائية� ،أع�شاب دوائية ،غ�سوالت لو�شن ,لغايات �صيدالنية،
�صبغات لغايات طبية� ،أم�صال ،مراهم لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية
بالب�شرة� ،شاي �أع�شاب لغايات طبية ،جذور دوائية ،مهدئات� ،أغذية حمية معدة لغايات
طبية ،م�شروبات حمية معدة لغايات طبية� ،سكاكر لغايات طبية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية،
�شراب دوائي ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن� ,صيدالنية� ،إ�ضافات معدنية �إىل
الغذاء� ،إ�ضافات غذائية ،م�ضادات حيوية ،disinfectants ،م�ستخل�صات نباتية لغايات
�صيدالنية ،pharmaceuticals ،خال�صات �أع�شاب لال�ستخدام الطبي ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية مغذية للأغرا�ض الطبية واال�ست�شفائية� ،شامبو طبي ،م�ستح�ضرات العناية
ال�شخ�صية الطبية ،لو�شن طبي لل�شعر� ،صابون مطهر� ،صابون طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زربيز ،انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 50 :أولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي  ،06830الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148089 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول
لو�شن ,لل�شعر� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،كولونيا ،زيوت
عطرية ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت لأغرا�ض الزينة ،غ�سوالت
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لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،حليب منظف لغايات التواليت ،مواد تواليت ،م�ستح�ضرات
جتميل للعناية بالب�شرة ،عطور زيوت طيارة ،قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل ،مناديل
ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن جتميلية ،مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية،
بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زربيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 50 :أولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي  ،06830الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148091 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تنقية الهواء ،مطهرات ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام عالجية ،بل�سم لغايات طبية� ،سكاكر دوائية� ،شراب لغايات طبية ،كب�سوالت
للأدوية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات فـيتامينية� ،أدوية لعالج الإم�ساك،
عالجات مه�ضمة لغايات �صيدالنية ،م�سكنات ،عقاقري لغايات طبية ،اك�سريات م�ستح�ضرات
�صيدالنية� ،شاي دوائي ،زيوت دوائية� ،أع�شاب دوائية ،غ�سوالت لو�شن ,لغايات �صيدالنية،
�صبغات لغايات طبية� ،أم�صال ،مراهم لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية
بالب�شرة� ،شاي �أع�شاب لغايات طبية ،جذور دوائية ،مهدئات� ،أغذية حمية معدة لغايات
طبية ،م�شروبات حمية معدة لغايات طبية� ،سكاكر لغايات طبية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية،
�شراب دوائي ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن� ,صيدالنية� ،إ�ضافات معدنية �إىل
الغذاء� ،إ�ضافات غذائية ،م�ضادات حيوية ،disinfectants ،م�ستخل�صات نباتية لغايات
�صيدالنية ،pharmaceuticals ،خال�صات �أع�شاب لال�ستخدام الطبي ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية مغذية للأغرا�ض الطبية واال�ست�شفائية �شامبو طبي ،م�ستح�ضرات العناية
ال�شخ�صية الطبية ،لو�شن طبي لل�شعر� ،صابون مطهر� ،صابون طبي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زربيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 50 :أولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي  ،06830الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148092 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�سجالت �شريطية� ،شرائح للت�صويــر الفوتوغرافـ ــي� ،سماع ــات هواتـ ــف ،معـ ــدات �إر�سال
لالت�صال عن بعد� ،أجهزة حا�سوب� ،أجهزة هاتف ،ميكروفونات هواتف ،مر�سالت لالت�صال
عن بعد ،م�سجالت فـيديو� ،أ�سالك هواتف ،م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب ،هواتف
فـيديو ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب حا�سوب� ،أجهزة ت�شغيل
�أقرا�ص فـيديو رقمية� ،أجهزة اال�ستقبال و الإر�سال ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل
ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،عتاد
احلا�سوب ،الفتات رقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بيم لتقنية املعلومات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عود �سكوير ،حي ال�سفارات ،الريا�ض  ،11553اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148093 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إر�سال الر�سائل ،خدمات التلفونات ،االت�صاالت التلفونية ،االت�صاالت بالتلفون اخللوي،
االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،نقل الربيد
الإلكرتون ــي ،معلومــات حــول االت�صــاالت ،خدمات النداء الآل ــي عب ــر الرادي ــو �أو التلف ــون
�أو و�سائل االت�صال الإلكرتونية الأخرى ،االت�صاالت عرب �شبكــات الأليــاف الب�صرية ،توفـري
تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية ،توفـي ــر �إمكانيــة تو�صيــل امل�ستخدم ب�شبكة
حا�سوب عاملية ،توفـري حجرات عرب الإنرتنت ،توفـري الربط بقاعدة معلومات ،نقل امللفــات
الرقمية ،البث الال�سلكي ،توفـري املنتديات ال�شبكي ــة ،ات�صـ ــاالت ال�سلكي ــة ،نقــل �أ�شرط ــة
الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بيم لتقنية املعلومات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عود �سكوير ،حي ال�سفارات ،الريا�ض  ،11553اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148099 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلو بريد م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،7073 :م�ستودع رقم  ،3بلوك-ايه ،منطقة التجارة احلرة ب�أم
القيوين ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148153 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حاف ــالت� ،شاحن ــات� ،إطـ ــارات لعجـ ــالت املركبـ ــات ،عجـ ــالت
مركب ــات ،مقط ــورات مركبــات� ،أحزمــة �أمــان ملقاعـد املركبات ،حمركات كهربائية للمركبات
الربية ،مركبات كهربائية ،مركبات ف�ضائية� ،صمامات لإطارات املركبات ،مكابح للمركبات،
مكائن للمركبات الربية� ،آليات نقل احلركة للمركبات الربية� ،أبواب للمركبات ،مقاعد
للمركبات� ،سيارات ريا�ضية ،عجالت للدراجات الهوائية� ،سيارات ذات حمرك ،يخوت،
�أج�سام للمركبات ،عجالت قيادة املركبات� ،أكيا�س هواء �أجهزة �أمان فـي ال�سيارات� ،سيارات
بدون �سائق �سيارات م�ستقلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (تويوتا موتور كوربوري�شن)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1 :تويوتا  -ت�شو ،تويوتا � -شي ،اي�شي-كني ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148269 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حافالت� ،شاحنات� ،إطارات لعجالت املركبات ،عجالت مركبات ،مقطورات مركبات� ،أحزمة
�أمان ملقاعد املركبـات ،حمركــات كهربائيـة للمركب ــات الربي ــة ،مركب ــات كهربائيـ ــة ،مركبات
ف�ضائية� ،صمامات لإطارات املركبات ،مكابح للمركبات ،مكائن للمركبات الربية� ،آليات نقل
احلركة للمركبات الربية� ،أبواب للمركبات ،مقاعــد للمركبــات� ،سي ــارات ريا�ضية ،عجالت
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للدراجات الهوائية� ،سيارات ذات حم ــرك ،واقيــات �صدمــات لل�سيــارات� ،أج�سام للمركبات،
عجالت قيادة املركبات� ،أكيا�س هواء �أجهزة �أمان فـي ال�سيارات� ،سيارات بدون �سائق �سيارات
م�ستقلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا ( تويوتا موتور كوربوري�شن )
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1 :تويوتا  -ت�شو ،تويوتا � -شي ،اي�شي-كني ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148302 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،م�ست�شفـيات ،امل�ساعدة الطبية ،خدمــات طــب الأ�سن ــان ،خدمــات
بنوك الدم ،خدمات الإخ�صاب خارج اجل�سم ،ت�أجري املعدات الطبية ،خدمات مراكز ال�صحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الربج للمختربات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 21753 - 52817 :جدة� ،شارع فل�سطني ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148303 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،م�ست�شفـيات ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات طب الأ�سنان ،خدمات
بنوك الدم ،خدمات الإخ�صاب خارج اجل�سم ،ت�أجري املعدات الطبية ،خدمات مراكز ال�صحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الربج للمختربات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 21753 - 52817 :جدة� ،شارع فل�سطني ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148304 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خزن الب�ضائع ،التخزين ،النقل ،النقل البحري ،معلومات التخزين ،معلومات النقل،
النقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايفرجني مارين كوربوري�شن (تايوان) ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4 ~1 :اف ،منرب  ،166ا�س �إي �سي ،2.مين�شينج �إي� .آر دي ،ت�شونغ�شان
دي�ست ،تايبي �سيتي  ،104تايون ،تايوان ،جمهورية ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148305 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون لتن�صيع الن�سيج ،كرميات للأحذية ،م�ستح�ضرات �صقل� ،شمع للأحذية� ،شمع
احلذائني� ،شمع اال�سكافـي� ،شمع �صقل ،مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات ،مزيالت البقع،
كرميات �صقل� ،شمع للجلد املدبوغ ،م�ستح�ضرات �إزالة الألوان ،م�ستح�ضرات تنظيف،
زيوت لغايات التنظيف� ،صابون لتعرق الأقدام ،قطع قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف،
ملمع �أحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سن �أند �ساند �سبورت�س �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 894 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148306 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�شي ،فرا�شي للأحذية ،خرق قما�ش ,للتنظيف ،جلود مدبوغة للتلميع ،لبادات للتنظيف،
مواد تلميع لإعطاء ملعان ماعدا امل�ستح�ضرات والورق واحلجر ،لبي�سات �أحذية ،بخاخات
عطور ،جلد للتنظيف� ،أدوات غري كهربائية لتلميع الأحذية بال�شمع ،قطع قما�ش مل�سح
الغبار مما�سح ،قفافـيز للتلميع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سن �أند �ساند �سبورت�س �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 894 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
-290-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148307 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زبدة ،مربيات� ،شوربات ،زيوت للطعام ،جبنة ،متور ،حليب ،زيت ذرة للطعام ،زيت �سم�سم،
منتجات احلليب� ،سمن نباتي ،زيت نخيل للطعام ،بي�ض ،زيت زيتون للطعام� ،سمك تونا،
ع�صري بندورة للطبخ ،زيت دوار ال�شم�س للطعام ،فواكه معلبة ،طحينة عجينة بذور
ال�سم�سم ،حم�ص معجونة احلم�ص ،بذور حم�ضرة ،مركز طماطم ،حليب جمفف ،نقانق
للهوت دوغ ،زيت فول ال�صويا للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الفلك للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،114246 :بور �سعيد ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148308 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،ب�سكويت ،قهوة� ،شاي� ،شوكوالتة ،ف�شار حب ال ــذرة ،ملــح ،بهــارات ،طحني قمح،
�سكر ،كت�شاب �صل�صة ،خميــرة ،معكرونـ ــة ،ع�ســل نحــل� ،أرز� ،سمي ــد� ،سباغيت ــي معكرونة
رفـيعة� ،شعريية نودلز ،رقائق �شوفان� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات حبوب ،هالم ملكي
لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية� ،صل�صات طماطم ،حالوة طحينية،
بذور ال�سم�سم توابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الفلك للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،114246 :بور �سعيد ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
-291-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148309 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،عالجات مه�ضمة لغايات �صيدالنية� ،أغذية حمية معدة لغايات
طبية ،نواجت ثانوية من معاجلـ ــة احل ــبوب لأغرا�ض احلمية �أو للأغرا�ض الطبية ،مواد
حمية معدة لال�ستخدام الطبي� ،ألياف نباتات �صاحلة للأكل غري غذائية� ،إ�ضافات غذائية،
م�ستخل�صات نباتية لغايات �صيدالنية.pharmaceuticals ،
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة البوراتوريوز �سينفا ،ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ترافـي�سيا دي ريكون�سيد فاليز 1 ،بوليغ ،اند ،دي اوليكلندا ،31699
اولوكي (نافارا)� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148310 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية� ،أدوية لعالج الإم�ساك ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة،
�أدوية للأغرا�ض الب�شرية.pharmaceuticals ،
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة البوراتوريوز �سينفا ،ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ترافـي�سيا دي ريكون�سيد فاليز 1 ،بوليغ ،اند ،دي اوليكلندا ،31699
اولوكي (نافارا)� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148311 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�س ــاور جموهــرات ،قالئد �سل�سلية جموهرات ،قطع نقدية ،ما�س،
جموه ــرات ،ذهب غري م�شغول �أو مطرق ،خيوط ذهبية جموهرات،
�سبائك من معادن نفـي�سـ ــة� ،أقراط ،علب للمجوهرات ،قالئد جموهرات ،ميداليات كبرية
جموهرات� ،ساعات� ،أحجار كرمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطعم ع�صري تامي  -ح�سني عبدالر�ضا كرا�شي و�شريكه  -ت�ض�أمنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،املرقاب ،قطعة (� ،)10شارع عبد اهلل املبارك ،برج علي املال،
دور ( ،)18بجوار املتحف العلمي ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148312 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�سطوانات طباعة� ،آالت طباعة على �ألواح معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوبونت اليكرتونيك�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنرت رود ،ويلمنجتون ،ديالوير  ،19805الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148368 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي تي �إندوفود �ساك�سي�س ماكمور تي بي كي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إندوني�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سوديرمان بالزا بيلدينغ� ،إندوفود تاور 23رود فلور جي.1جيند،
�سوديرمان كاف�,79-76.سيتيابودي�,ساوث جاكارتا� ،إندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148384 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين ،اال�ست�شارات املعمارية ،ت�صميم الديكور الداخلي،
الهند�سة ،الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاطمه الأن�صاري للت�صميم ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية  ،800طريق  ،3315جممع  333املنامة ،البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148652 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضـ ــرات جتميليـ ــة لال�ستحمــام ،ملمــع للغ�سيل والكي ،زي ــوت عطري ــة من الكباد،
كوراندم مادة �سحج �سنفرة� ,أطقم جتميــل ،طبا�شي ــر تنظيــف ،مزيالت البقع ،كرميات
�صقل ،منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�صنيعية ولغايات طبية ،حماليل جلي،
م�ستح�ضرات �إزالة الطالء ،زيوت لغايات التنظيف� ،أمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية،
بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية� ،شامبو جاف ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،حناء
�صبيغ جتميلي ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل،
كرميات تبيي�ض الب�شرة ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،كرميات للأحذية ،م�ستح�ضرات
جتميل ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل ،كرميات جتميلية ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات
تنظيف ،حليب منظف لغايات التواليت� ،أ�صباغ جتميلية ،م�ضادات للعرق مواد للتواليت،
�صابون م�ضاد للعرق ،م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف ،م�ستح�ضرات لتنظيف �أطقم
الأ�سنان ،م�ستح�ضرات لتنظيف امل�صارف املغلقة ،قطع قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف،
زيوت عطرية من الكباد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة رقم  ، 85ال�سوق املركزي ،رقم ال�شارع  ،955عقار رقم ، 21
املعمورة ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148653 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ساند كتب� ،صفائح من الورق قرطا�سية ،رقع للبطاقات الدليلية ،ورق �صحي ،مالقط
ورق ،دفاتر حما�سبة ،جداول مواعيد مطبوعة ،ورق كتابة ،بيا�ضات من الورق للموائد،
كتيبات ،مناديل من الورق� ،أ�شرطة وبطاقات من الورق لت�سجيل برامج احلا�سوب� ،أكيا�س
مغلفات و�أجربة ,من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة ،بطاقات تهنئة ،مفار�ش ورقية للموئد،
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�أ�شرطة ال�صقة للقرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ل�صقات للقرطا�سية �أو لغايات منزلية،
ورق بال�ستيكي ذو فقاعات للف �أو التغليف� ،أوراق لف من ال�سليلوز امل�ستخل�ص ،غراء
للقرطا�سية �أو للغايات املنزلية ،مناديل من الورق لإزالة م�ستح�ضرات التجميل ،مناديل
من الورق للموائد ،منا�شف من الورق� ،أكيا�س للطبخ بوا�سطة فرن امليكروويف ،ورق ما�ص
من الورق �أو البال�ستيك لتعبئة املواد الغذائية� ،صحائف مراقبة الرطوبة من الورق �أو من
البال�ستيك لتعبئة املواد الغذائية� ،أغطية للموائد من الورق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة رقم  ، 85ال�سوق املركزي ،رقم ال�شارع  ،955عقار رقم ، 21
املعمورة ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148654 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قريد�س غري حي ،حلوم حمفوظة ،فواكه معلبة ،حلوم معلبة،
فطائر بطاطا مقلية ،رقائق البطاطا قليلة الد�سم ،برو�ستكفا�شا
حليب حمم�ض ،عجينة كو�سى ،لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي ،لنب الأرز ،حليب
جمفف ،بندق معالج ،حلقات الب�صل ،حليب ال�شوفان ،كرمي �أ�سا�سه خ�ضراوات ،فطائر
�أ�سا�سها بطاطا ،نقانق للهوت دوغ ،م�شروبات �أ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين ،زبدة الفول
ال�سوداين ،زالل بي�ض ،فواكه حمفوظة ،رقائق بطاطا مقلية ،مربيات ،فواكه جممدة،
زبيب ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،حليب ،فواكه مطبوخة ،هالم جلي,
الفواكه ،لب فواكه ،حلوم ،فول �صويا حمفوظ للطعام� ،سمك ف�سيخ ،زيت ذرة للطعام،
زيت لب النخيل للطعام� ،صفار بي�ض ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها،
لنب خمي�ض ،منتجات احلليب� ،سمن نباتي ،مربى فواكه ،مك�سرات حم�ضرة ،زيت زيتون
للطعام� ،سلطات خ�ضراوات� ،سلطات فواكه ،حلوم دواجن غري حية ،ق�شور فواكه ،رقائق فواكه.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة رقم  ، 85ال�سوق املركزي ،رقم ال�شارع  ،955عقار رقم ، 21
املعمورة ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148656 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحولية ،برية ،جعة زجنبيل ،برية �شعري منبت ملت ،ماء ال�شعري،
م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،م�شروبات م�صل اللنب ،ع�صائـ ــر فواكـ ــه� ،أ�شربة
لتح�ضري امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية ،مياه
معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ليمونا�ضة ،ع�صائر خ�ضراوات
م�شروبات ،ع�صري عنب غري خممر ،ماء ال�صودا� ،شربات م�شروبات ،ع�صري بندورة م�شروب،
�أقرا�ص حمالة للم�شروبات الفوارة ،مياه غازية ،م�شروبات فاحتة لل�شهية غري كحولية،
�شراب فواكه غري كحويل ،م�شروبات تواترية ،ع�صري تفاح غري كحويل ،م�شروبات فواكه
�أو خ�ضار خملوطة ،م�شروب الألوفـريا الالكحويل ،كوكتيل من البرية ،م�شروبات �صويا
من غري بدائل اللنب ،م�شروبات بروتينية للريا�ضيني ،م�شروبات من الأرز ،بخالف بدائل
احلليب ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة رقم  ، 85ال�سوق املركزي ،رقم ال�شارع  ،955عقار رقم ، 21
املعمورة ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148657 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،حتليل �أ�سعار التكلفة،
�إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،توزيع
العينات ،ترويج املبيعات للآخرين ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،الإعالن
والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع
وخدمات لأعمال �أخرى ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات
جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،معاجلة الإدارة التجارية
لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،ت�سويق ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية
والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،ت�أجري منا�صب للبيع ،توفـري معلومات االت�صال
للتجارة والأعمال ،خدمات الو�ساطة التجارية ،التفاو�ض وعقـ ــد ال�صفق ــات التجاري ــة
حل�ساب الغري� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،جتميع فهار�س
املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية ،التفاو�ض على عقود الأعمال با�سم الغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة رقم  ، 85ال�سوق املركزي ،رقم ال�شارع  ،955عقار رقم ، 21
املعمورة ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148658 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموي ــن بالطع ــام وال�ش ــراب ،خدمـ ــات املقاهـ ــي ،خدم ـ ــات
الكافترييات ،توفـري ت�سهي ــالت �أرا�ض ــي خميم ــات ،خدمــات
املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،نحت على الأغذية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة رقم  ، 85ال�سوق املركزي ،رقم ال�شارع  ،955عقار رقم ، 21
املعمورة ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148659 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع على و�سائل
الإعالم لغايات البيع بالتجزئة� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أطياب املر�شود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الري ،خلف جممع الأفنيوز ،قطعة (� ،)1شارع ( ،)3مبنى ( ,)1805الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148666 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فوالذ غري م�شكل �أو م�شكل جزئيا� ،سبائك فوالذية ،طوق فوالذي� ،أ�سالك فوالذية ،فوالذ
�صب� ،صفائح فوالذية ،موا�سري فوالذية� ،صنابري معدنية� ،أملنيوم� ،أ�سالك �أملنيوم� ،ألواح
تثبيت ،م�صائد للحيوانات الربية ،مواد ت�سليح معدنية للخر�سانة ،خزائن حفظ الوثائق
والأ�شياء الثمينة خزائن معدنية �أو غري معدنية ،فلكات حلقات ,معدنية� ،أ�سالك �شائكة،
ق�ضبان معدنيـ ــة لل�س ــكك احلدي ــدة� ،سال�ســل للما�شية ،م�سامري ملولبة معدنية� ،ألواح
حديدية ،كبالت للعربات املعلقة ،حلقات معدنية للحبال ،و�صالت معدنية غري كهربائية
للكبالت ،حلقات معدنية للع�صي ،حاويات معدنية لتخزين الأحما�ض ،م�سامري للعجالت،
مفاتيح معدنية ،م�سامري ،حاويات معدنية للتخزين والنقل ،درابزين �سياجي معدين
لل�سكك احلديدية� ،سندانات ،كالبات معدنية للأوعية� ،أ�سالك من معادن غري نفـي�سة،
نحا�س غري م�شكل �أو �شبه م�شكل ،حاويات معدنية للغاز امل�ضغوط �أو الهواء ال�سائل ،حديد
غري م�شكل �أو �شبه م�شكل� ،صناديق معدنية للر�سائل ،م�سامري لأحذية الت�سلق ،موا�سري
معدنية ،ق�ضبان معدنية لل�سكك احلديدية� ،أطواق حديدية ،لوازم معدنية للمباين� ،أقفال
معدنية غري كهربائية ،زعانف معدنية لبيان حالة الطق�س �أو اجتاه الريح ،قوالب معدنية
للثلج ،حلمات ت�شحيم ،حواجز م�شبكة معدنية� ،ستائر خارجية معدنية� ،شباك معدنية،
�سبائك من معادن معروفة ،مغني�سيوم ،جلبات معدنية للموا�سري ،من�صات معاجلة معدنية،
خامات معادن ،من�سوجات �سلكية ،ن�صب تذكارية معدنية ،مواد التغليف املعدين للجدران
لال�ستخدام فـي البناء ،نيكل� ،أغطية متحركة معدنية� ،سياجات معدنية ،م�شابك معدنية
للمالب�س ،مزاليج� ،ساريات معدنية ،زنربكات نواب�ض ,خردوات معدنية ،بكرات معدنية
بخالف امل�ستخدمة للآالت� ،أ�سقف معدنية� ،أر�ضيات معدنية ،م�سامري بر�شام معدنية،
زنك ،حمامل معدنية ،خردوات معدنية �صغرية ،و�صالت معدنية للموا�سري� ،شدادات �سلكية
حلقات �شد ،حاويات معدنية للتعبئة ،خزانات معدنية� ،إ�شارات معدنية غري م�ضيئة وغري
ميكانيكية ،بيوت زراعية معدنية متنقلة� ،صمامات معدنية بخالف �أجزاء الآالت ،حلقات
�شد ،تيتانيوم ،مواد �أنبوبية معدنية� ،أقفا�ص تراكيب ,معدنية للطيور ،كرات فوالذية،
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جتهيزات معدنية لقنوات الهواء امل�ضغوط� ،أ�سالك من �سبائك املعادن غري النفـي�سة عدا
�سلك امل�صهر ،خالئط من معادن معروفة ،رقائق �أملنيوم ،مرا�سي ،مواد تقوية معدنية
للبناء� ،أ�شغال فنية من معادن غري نفـي�سة� ،أ�شرطة معدنية لأغرا�ض الربط ،م�ستوعبات
معدنية كالرباميل ،مواد بناء معدنية ،قوالب معدنية ل�صب اخلر�سانة ،من�ش�آت معدنية
لإيقاف الدراجات� ،صناديق من معادن غري نفـي�سة ،ق�ضبان معدنية للتنحي�س واللحام،
�سقائف معدنية لر�ش الدهان ،كبالت معدنية غري كهربائية ،م�شابك معدنية للكبالت
واملوا�سري� ،أر�ضيات من �ألواح معدنية ،هياكل بناء معدنية ،حاويات معدنية للوقود ال�سائل،
مباين معدنية ،حديد زاوي� ،أ�سالك نحا�س غري معزولة ،بكرات معدنية غري ميكانيكية
للخراطيم املرنة� ،سقاالت معدنية� ،سالمل معدنية� ،أربطة معدنية� ،صاموالت معدنية،
موا�سري متفرعة معدنية� ،أ�سوار معدنية ،الفتات معدنية� ،ألواح و�صفائح معدنية� ،ألواح
بناء معدنية ،قوالب �سباكة معدنية� ،شواهد معدنية منقو�شة للقبور ،لوحات معدنية
تذكارية ،قواعد معدنية للرباميل� ،أغطية معدنية للحاويات ،حواجز ا�صطدام معدنية
للطرق� ،صناديق معدنية ،لوحات هوية معدنية ،قنوات معدنية ملن�ش�آت التهوية والتكييف،
�صناديق معدنية فارغة ,للأدوات ،حبال �سلكية ،معادن على �شكل م�سحوق ،مواد بناء
حرارية معدنية ،كرا�سي معدنية بدرجات ،مقاب�ض ارتكاز معدنية لأحوا�ض اال�ستحمام،
معادن فـي �شكل �شرائح �أو م�سحوق للطابعات املج�سمة ،درابزينات معدنية ،ق�ضبان فوالذية
مدلفنة ،بطاقات معدنية� ،صواري �أعالم هياكل ,معدنية� ،أ�سافـني �أحذية معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
-301-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148684 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حموالت امل�صنوعات الفوالذية� ،أجهزة تقليب� ،آالت زراعية ،مر�شحات فالتر ,لتنظيف
هواء التربيد للمكائن ،مداخل للطرق� ،صمامات �أجزاء �آالت� ،أعمدة مرفقية� ،أعمدة نقل
حركة بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية� ،آالت خلط ،حلقات ت�شحيم �أجزاء �آالت،
قطع مكاب�س� ،أذرع تو�صيل للآالت واملحركات واملكائن� ،آالت جنارة ،معدات التقاط وجتميع
الطني �آالت ،فرجونات �أجزاء �آالت� ،سيور للآالت� ،أغطية معدنية �أجزاء �آالت ،مكربنات،
م�شحمات �أجزاء �آالت� ،آالت طرد مركزي ،رافعات ،معدات للمراجل الآلية ،مق�صات جز
ع�شب كهربائية ،مكاب�س تر�شيح� ،ضاغطات �آالت� ،ضاغطات تربينية ،من�ش�آت تكثيف ،بكرات
�أجزاء �آالت ،و�صالت �أجزاء من مكائن ،ر�ؤو�س حفر �أجزاء �آالت ،حمامل �أجزاء �آالت ،رافعات
نقالة �آالت� ،آالت ت�صنيع اجللود املدبوغة ،ر�ؤو�س ا�سطوانات للمكائن ،ا�سطوانات للآالت،
ا�سطوانات دلفنة� ،آالت فرز لل�صناعة ،قوادي�س ت�صريف للتفريغ الآيل� ،آالت قطع� ،أجهزة
ف�صل البخار عن النفط� ،أجهزة لف �آلية� ،أجهزة ت�سوية� ،ساحقات نفايات املجاري ،مولدات
الكهرباء ،قاب�ضات كلت�شات ,بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية� ،أجهزة تلقيم �أجزاء �آالت،
م�ضخات �أجزاء �آالت �أو مكائن �أو حمركات� ،آالت �سحب املعادن ،جمارف ميكانيكية ،ري�ش
املراوح �أجزاء �آالت� ،آالت غزل� ،آالت تر�شيح� ،آالت �سباكة� ،آالت نفخ ل�ضغط وت�صريف ونقل
الغازات ،جمزات ع�شب �آالت ،كلي�شيهات طباعة� ،آالت طباعة� ،شفرات منا�شري �أجزاء �آالت،
مدلفنات� ،أجهزة غ�سيل ،معدات غ�سل املركبات� ،أجهزة �شحن لتحميل و�إفراغ احلمولة� ،آالت
معاجلة التبغ� ،آالت ت�صنيع الأدوات املعدنية� ،آالت جر�ش� ،آالت معاجلة اخلامات ،خالطات
�آالت� ،أدوات �ضد التلوث للمحركات واملكائن ،منظمات �سرعة للآالت واملكائن واملحركات،
قوالب �أجزاء �آالت� ،آالت ت�شكيل القوالب� ،آالت و�أجهزة تنظيف كهربائية� ،آالت ما�صة
لغايات �صناعية ،عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا� ،أجهزة تثبيت العدد الآلية� ،آالت
ت�صنيع الورق ،مكنات �صقل الورق� ،آالت تغليف� ،آالت دهان� ،آالت تهذيب احلجارة ،مكاب�س
�أجزاء �آالت �أو مكائن� ،آالت و�أجهزة �صقل كهربائية ،م�ضخات �آالت ،ج�سور دوارة ،مكاب�س
�آالت للغايات ال�صناعية ،منظمات �ضغط �أجزاء �آالت ،نواب�ض زنربكات� ,أجزاء �آالت� ،آالت
بر�شمة� ،آالت تعبيد الطرق� ،آالت حفر املناجم� ،سيور للمحركات واملكائن� ،آالت ختم للغايات
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ال�صناعية� ،آالت حلام� ،آالت تعبئة ،طاوالت للآالت� ،آليات نقل حركة للآالت ،ناقالت �آالت،
ون�شات ،تربينات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية ،بكرات �آلية للخراطيم املرنة،
مراوح املحركات واملكائن� ،آالت ت�صنيع الزجاج� ،آالت �إن�شاء ال�سكك احلديدية� ،أجهزة فلكنة،
و�صالت قارنة بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية ،حمركات جوية ،حجارة طحن �أجزاء
�آالت� ،آالت تدار بالهواء امل�ضغوط ،مكائن للقوارب ،نعاالت مكابح بخالف امل�ستخدمة
للمركبات ،قطع مكابح بخالف امل�ستخدمة للمركبات� ،آالت لف �أجزاء من �آالت� ،صناديق
م�سننات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية� ،آالت التخل�ص من النفايات� ،آالت هر�س
النفايات� ،آالت تقديد لال�ستخدام ال�صناعي ،دواليب اخلزافـني� ،إن�س ــان �آل ــي ألغ ــرا�ض
�صناعية� ،آالت �إلكرتوميكانيكية لتح�ضــري الأغذي ــة ،حم ــوالت عزم الدوران بخـ ــالف
امل�ستخدمة فـي املركبات الربية ،مراجل للمحركات البخارية ،مكائن بخالف امل�ستخدمة
فـي املركبات الربية� ،ضاغطات للثالجات ،حماب�س ت�صريف ،ماكينات خياطة� ،سيور مراوح
املحركات واملكائن ،م�سننات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية ،خالطات كهربائية
لغايات منزلية ،م�سننات تخفـي�ض ال�سرعة بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية ،لقم حفر
أ�جــزاء �آالت ،مبادالت حرارية �أجزاء �آالت ،كامتات �صوت للمحركات واملكائن ،حمركات
كهربائية بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية ،رافعات �أجهزة رفع ،مر�شحات فالتر,
�أجزاء �آالت �أو مكائن ،حفارات خنادق حماريث ،م�شعات لتربيد ,املحركات واملكائن ،معاجلات
�أغذية كهربائية� ،آالت �سحب �شبكات ال�صيد ت�ستخدم فـي �صيد ال�سمك ،حموالت حمفزة،
معدات �إزالة الغبار لغايات التنظيف� ،آالت كهروميكانيكية لل�صناعات الكيميائية ،خزانات
متددية �أجزاء �آالت� ،آالت ل�صناعة الن�سيج� ،آالت تكرير النفط� ،أجهزة حلام تدار بالغاز،
مكان�س كهربائية ،رجاجات لال�ستخدام ال�صناعي �آالت ،عوادم حمركات و مكائن ،م�صابيح
تدار بالغاز ،توربينات الرياح ،الكرتودات حلام� ،أجهزة حلام بالقو�س الكهربائي� ،آالت نفخ،
مكائن توزيع �آلية� ،أقفال كهربائية للأبواب ،مفاتيح كهربائية للأبواب ،م�ضخات توزيع
الوقود ملحطات خدمة ال�سيارات� ،آالت ملعاجلة البال�ستيك ،طابعات ثالثية الأبعاد ،قواعد
حمركات لغايات �أخرى غري املركبات الأر�ضية ،crushing machines ،عمود احلدبات
ملحركات للمركبات ،ق�ضبان من املطاط ك�أجزاء من الزحافات فـي �آالت الإن�شاء ،ق�ضبان
من املطاط ك�أجزاء من �أجهزة و�آالت التحميل و التفريغ.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148685 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملفات كهربائية ،م�سارعات ج�سيمات� ،أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي،
مالب�س واقية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق� ،صناديق بطاريات ،ا�سطوانات الفونوغراف،
مغناطي�سات ،ملفات كهرومغناطي�سية� ،أجهزة حتليل الهواء ،طفايات احلريق ،انودات،
هوائيات ،حموالت كهربائية� ،أجهزة بيتاترون ،طرفـيات تو�صيل كهربائية ،خوذ واقية،
�أ�ضواء وما�ضة �أ�ضواء ا�شارة ،من�ش�آت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية،
عدادات ،بندوالت �إيقاع� ،أجهزة تنظيم كهربائية� ،أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية،
حموالت كهربائية� ،آالت ت�صوير فوتوغرافـية والكرتو�ستاتية وحرارية ،خيوط للنظارات،
بذالت غو�ص ،مفاتيح كهربائية ،قواب�س وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى و�صالت كهربائية،
�سيكلوترونات م�سرعات حلقية ،كوا�شف معادن لغايات �صناعية �أو ع�سكرية� ،أجهزة �سرب
بال�صدى ،كوا�شف ،كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي ،ميكرو�سكوبات جماهر� ،أجهزة
ت�سجيل امل�سافات� ،أجهزة قيا�س ،دروع وجه واقية للعمال ،كبالت كهربائية ،لوحات حتكم
كهربائية ،و�صالت للخطوط الكهربائية� ،أجهزة حتليل كهربائي� ،أدوات و�آالت فح�ص املواد،
�شمعدانات فح�ص البي�ض� ،أجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية� ،أ�سالك كهربائية� ،أ�سالك
مغناطي�سية� ،أجهزة عالية الرتدد� ،أجهزة قيا�س الرتدد ،قفازات للوقاية من احلوادث� ،أدوات
اختبار الغاز� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة� ،أجهزة ومعدات �إنقاذ ،عربات املطافئ ،مقومات عك�سية
كهربائية� ،أجهزة ت�أين لي�ست ملعاجلة الهواء �أو املاء� ،أجهزة ليزر لي�ست لغايات طبية ،الفتات
نيونية� ،سلع ب�صرية� ،أجهزة قيا�س �ضغط الغاز �أو ال�سائل� ،أجهزة ذاكرات حا�سوب� ،أجهزة
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قيا�س دقيقة� ،أدوات قيا�س ،مرايا ب�صرية� ،أدوات مالحية ،بطاريات ،كهربائية� ،أدوات ر�صد،
�أجهزة و�أدوات ب�صرية� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة ،مولدات الأوزون ،عدادات
الوقوف� ،أجهزة و�أدوات للعلوم الفـيزيائية� ،سدادات �أذن للغوا�صني� ،أجهزة �إ�شعاعية للغايات
ال�صناعية� ،أجهزة الأ�شعة ال�سينية لي�ست لغايات طبية ،مقاومات كهربائية ،ثريمومرتات
موازين حرارة ,لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة تنف�س ما عدا امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي،
جم�سات لغايات علمية� ،أقمار �صناعية للغايات العلمية� ،أقفال كهربائية ،مثلثات حتذير
من عطل املركبات� ،أجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات� ،أجهزة و�آالت �سرب الأعماق،
�أجهزة حتكم عن بعد� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أفالم معر�ضة لل�ضوء� ،إ�شارات �ضوئية
�أو �آلية للطرق ،دارات متكاملة� ،شبه مو�صالت ،كاثودات� ،أجهزة و�أدوات كيميائية ،مواد
امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك وكبالت ،بطاريات �شم�سية� ،أقرا�ص مدجمة
لذاكرة القراءة فقط� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،قوارب
�إطفاء احلريق ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،ما�سحات معدات معاجلة بيانات� ،أجهزة
ت�شخي�ص لي�ست لغايات طبية ،بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية ،نظارات �شم�سية،
لفافات تخزين �ألعاب الفـيديو ،نظارات واقية للألعاب الريا�ضية ،من�شورات �إلكرتونية
قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،مغناطي�سات للزينة ،لبادات الف�أرة،
كبالت �ألياف ب�صرية ،حمددات عمق البحر� ،سياجات مكهربة ،حتميل ملفات املو�سيقى،
حتميل ملفات ال�صور� ،سواقة فال�ش � ،USBأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي ،GPS
�أ�شرطة الهاتف اخلليوي ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،بطاقات ذاكرة
لأجهزة �ألعاب الفـيديو ،عتاد احلا�سوب� ،ألواح �شم�سية لإنتاج الكهرباء ،الفتات رقمية،
�أغلفة للهواتف الذكية� ،صدرية �سالمة عاك�سة ،واقيات ر�أ�س للريا�ضة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148686 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�ش�آت ري �آلية ،مركمات حرارية� ،أغطية تهوية� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو،
مر�شحات فالتر ,تكييف الهواء ،جمففات هواء جمففات ،من�ش�آت تر�شيح الهواء ،ب�صيالت
م�صابيح ،م�صابيح كهربائية� ،أ�ضواء للمركبات ،معدات للحمام ،م�صابيح� ،شطافات ،مراجل
بخالف �أجزاء الآالت� ،أفران حرق ،حنفـيات رئي�سية للمطافئ� ،electric torches ،سخانات
ماء ،مواقد للمختربات ،مداخن �شعالت ت�ستخدم فـي �صناعة الزيت� ،أجهزة ت�سخني،
حنفـيات للموا�سري وخطوط الأنابيب� ،أجهزة تلقيم للأفران ،عنا�صر ت�سخني ،جمففات
�شعر جمففات� ،شبكات توزيع املياه� ،أجهزة تكييف الهواء� ،أدوات ت�سخني الغراء� ،أعمدة
تقطري ،جممدات� ،أجه ــزة ومــعدات طهي� ،أدوات توزيع املطهرات فـي التواليت� ،أجهزة
مطهرة ،وحدات �إزالة امللوحة� ،أجهزة تقطري ،م�آخذ للأ�ضواء الكهربائية ،من�ش�آت تنقية
املاء� ،شبكات تر�شيح املياه ،من�ش�آت تربيد للماء ،نوافـري ،خزانات �ضغط للماء ،معقمات
ماء ،مبادالت حرارية بخالف �أجزاء �آالت� ،أجهزة ومن�ش�آت للإ�ضاءة ،من�ش�آت لتنقية نفايات
املجاري� ،أجهزة غ�سل الغاز� ،أجهزة لتجفـيف العلف والكلأ� ،أجهزة تبخري ،مواقد �أجهزة
ت�سخني ،مر�شحات فالتر ,ملياه ال�شرب� ،أفران ،بخالف امل�ستخدمة لال�ستعماالت املخربية،
معدات م�شكلة للمواقد ،دفايات� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة غ�سل الغاز �أجزاء من من�ش�آت
الإنارة بالغاز ،م�صابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء ،مباخر ،مب�سرتات ،م�صابيح زيتية،
م�صابيح �أ�شعة فوق بنف�سجية لي�ست لغايات طبية ،م�صابيح �صينية ،من�ش�آت ملعاجلة الوقود
النووي واملواد املهدئة النووية� ،صمامات التحكم فـي م�ستوى اخلزانات� ،أرقام م�ضيئة
للمنازل ،م�شاعل �إ�ضاءة ،من�ش�آت بلمرة� ،أجهزة و�آالت لتنقية املاء� ،أجهزة ومكنات تنقية
الهواء ،من�ش�آت و�آالت تربيد ،عاك�سات للمركبات ،لوازم تنظيم لأجهزة وموا�سري املاء �أو
الغاز ،حلقات �شد جلب ,حلنفـيات املياه� ،أجهزة ومن�ش�آت �صحية� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف،
مراوح �أجزاء من من�ش�آت تكييف الهواء� ،أجهزة تعقيم ،من�ش�آت �آلية ناقلة للرماد ،من�ش�آت
توليد البخار ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء ،لوازم تنظيم و�سالمة لأجهزة املاء،
معقمات هواء ،من�ش�آت توريد املياه ،مفاعالت نووية ،طناجر �ضغط كهربائية ،م�ضخات
حرارة� ،أجهزة رح�ض� ،أجهزة تنقية الزيت ،لوازم م�ساند ,للأفران ،دفايات جيب� ،أجهزة
ا�ست�شراب لغايات �صناعية ،مكثفات غازية بخالف �أجزاء الآالت ،مغا�سل� ،أجهزة تر�شيح
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لأحوا�ض تربية وعر�ض الأحياء املائية ،جمففات كهربائية للغ�سيل� ،أجهزة لإزالة املاء من
املواد الغذائية الع�ضوية ،من�ش�آت ري لأغرا�ض زراعية� ،أفران ميكروويف لغايات �صناعية،
م�سد�س حراري� ،أجهزة تطهري لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148687 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عربات رفع ،ناقالت هوائية تلفريك ،عدة �إ�صالح الإطارات الداخلية ،خممدات �صدمات
لتوقف املركبات ،نواب�ض خممدة لل�صدمات للمركبات ،م�ساند الر�أ�س ملقاعد املركبات،
�سال�سل لل�سيارات� ،شا�سيهات �سيارات ،حامالت حقائب للمركبات ،ق�ضبان التوائية
للمركبات ،هياكل ال�سفن ،جماديف ،دراجات هوائية ،واقيات وحل ،عجالت مركبات� ،أغطية
ملكائن املركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات ،هياكل مركبات ،دفات لتوجيه ال�سفن ،قاطرات
ال�سكك احلديدية ،مدا�سات للمركبات �سيور دوارة ،م�صدات مركبات ،دارات هيدرولية
للمركبات ،جمموعة م�سننات للمركبات الربية ،كراءات قوارب ،حمركات كهربائية
للمركبات الربية ،قاب�ضات كلت�شات ,للمركبات الربية ،مظالت هبوط ،مركبات ف�ضائية،
حماور دواليب املركبات ،مرتكزات حماور ،نوافذ للمركبات� ،شبكات حقائب للمركبات،
مكابح للمركبات ،مكائن للمركبات الربية� ،أغطية ملقاعد املركبات ،لوحات ت�شغيل املركبات،
�آليات نقل احلركة للمركبات الربية ،دراجات نارية ،عجالت مطلقة للمركبات الربية،
�سفن ،م�ساحات زجاج املركبات الأمامي� ،أبواب للمركبات ،دا�سرات مروحية ،نواب�ض تعليق
مركبات ،مرايا الر�ؤية اخللفـية ،مقاعد للمركبات ،طائرات حربية ،مركبات نقل برية،
جوية ،مائية و ال�سكك احلديدية ،هياكل �سفلية للمركبات ،عجالت للدراجات الهوائية،
-307-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

�سيارات ذات حمرك� ،أجهزة �ضد ال�سرقة للمركبات ،معدات مانعة للتوهج للمركبات� ،أبواق
للمركبات ،نعاالت مكابح املركبات� ،صناديق م�سننات للمركبات الربية ،عربات دفع �أو جر،
�أج�سام للمركبات� ،سال�سل تدوير للمركبات الربية� ،سال�سل نقل احلركة للمركبات الربية،
حموالت عزم الدوران للمركبات الربية� ،أذرعة �إ�شارة للمركبات ،عجالت قيادة املركبات،
م�سننات تخفـي�ض ال�سرعة للمركبات الربية ،مركبات حوامة على و�سادة هوائية� ،أغطية
خلزانات الوقود فـي املركبات� ،أذرع تو�صيل للمركبات الربية ،بخالف �أجزاء املحركات
واملكائن� ،أحزمة �أمان حتيط بالكتفـني و�أ�سفل اجل�سم ملقاعد املركبات ،حاجبات �شم�سية
لل�سيارات� ،أعمدة نقل احلركة للعربات الربية� ،أكيا�س هواء �أجهزة �أمان فـي ال�سيارات،
�أغطية العجلة االحتياطية لل�سيارات ،والعات �سيجار لل�سيارات ،قواعد حمركات للمركبات
الأر�ضية ،مرايا جانبية للمركبات� ،سكوترات للأ�شخا�ص املحدودي احلركة ،مناف�ض
�سجائر لل�سيارات ،حامالت �أطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148688 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلقات مطاطية ،مواد عازلة لل�صوت ،حلقات ح�شو� ،أغلفة مانعة لت�سرب املاء ،مطاط ،خام
�أو �شبه م�صنوع� ،سدادت مطاطية ،م�صدات مطاطية ما�صة لالرجتاج� ،أنابيب مرنة غري
معدنية ،مواد عازلة ،مركبات ملنع الإ�شعاع احلراري ،خيوط مطاطية ،قطن خام للح�شو
ل�سد ال�شقوق ،و�صالت ا�سطوانية� ،صفائح ا�سب�ستو�س ،بطانات للقاب�ض الكلت�ش ،خيوط
مرنة ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي ،مواد ل�سد ال�شقوق� ،أطواق منع الت�سرب ،لباد ا�سب�ستو�س،
�ألياف مفلكنة ،مواد �شبه معاجلة لتبطني املكابح ،قفازات عازلة ،زيوت عازلة ،رقائق معدنية
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للعزل� ،صوف خبث معدين عازل� ،أنابيب خراطيم القنب� ،أغلفة غري معدنية للأنابيب،
�أكمام مطاطية حلماية �أجزاء الآالت ،مركبات منع الت�سرب للمفا�صل ،ميكا خام �أو معالج
جزئيا� ،أغطية بال�ستيكية لي�ست للتغليف ،و�صالت غري معدنية للأنابيب ،خراطيم و�صل
للم�شعات احلرارية فـي املركبات ،راتنجات ا�صطناعية ،منتجات �شبه معاجلة ،حلقات من
املطاط �أو الألياف املفلكنة� ،أكيا�س مغلفات و�أجربة ,من املطاط للتغليف� ،صمامات من
املطاط الهندي �أو الألياف املفلكنة� ،أربطة ال�صقة بخالف القرطا�سية ولي�ست لغايات
طبية �أو منزلية ،مواد تقوية غري معدنية للأنابيب ،ا�سب�ستو�س حرير �صخري ،م�صدات
مطاطية ،خيوط مطاطية ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي� ،ألياف كربونية ،لغري اال�ستخدام
الن�سيجي ،مواد بال�ستيكية �شبه معاجلة ،عوازل ،قوالب مطاط �صلد غري مرن ،مواد
تغليف تعبئة �أو �سد ,من املطاط �أو اللدائن� ،ألياف بال�ستيكية ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي،
خيوط من مواد بال�ستيكية ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي ،مواد تر�شيح رغوات �شبه معاجلة
�أو �أغ�شية بال�ستيكية ،حواجز عائمة ل�صد مواد التلوث ،مواد مطاطية لتلبي�س الإطارات،
�أغطية بال�ستيكية لأغرا�ض زراعية ،دعائم ا�سفنجية لتن�سيق الزهور منتجات �شبه
م�شغولة ،حماليل مطاطية ،مواد حرارية عازلة ،جتهيزات غري معدنية للأنابيب املرنة،
جتهيزات غري معدنية للأنابيب ال�صلبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148689 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�صب امل�ستخدم فـي �صنع اجلدائل� ،صمامات غري معدنية بخالف �أجزاء الآالت ،هياكل
من اخل�شب �أو ال�شمع �أو اجلب�س �أو البال�ستيك ،كرا�سي قابلة للطي ،م�ساند زوجية لأ�سطح
الطاوالت �أثاث ،قطع فنية من اخل�شب �أو ال�شمع �أو اجلب�س �أو البال�ستيك� ،صناديق غري
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معدنية ،براغي غري معدنية ،م�سامري بر�شام غري معدنية ،م�سامري ملولبة غري معدنية،
�أ�ساور تعريف غري معدنية للمع�صم� ،إطارات �صور� ،أقفال غري معدنية غري كهربائية،
كرا�سي مل�صففـي ال�شعر� ،أعمدة غري معدنية� ،صناديق بريد غري معدنية وغري مبنية
بالطوب �أو احلجارة ،عوامات ر�سو غري معدنية ،الفتات من اخل�شب �أو البال�ستيك ،عربات
مل�ساعدة الأطفال على امل�شي ،القطع اخل�شبية امل�ستخدمة فـي ربط احليوانات انرية ,ل�سحب
الأحمال الثقيلة� ،أجرا�س الزينة ديكور� ،ستائر داخلية �أثاث ،مرايا يدوية ،مقاب�ض ،ولي�س
من املعدن ،مطارق للأبواب ،غري معدنية ،كرا�سي بدرجات ،غري معدنية ،مقاب�ض ارتكاز
غري معدنية لأحوا�ض اال�ستحمام� ،أطواق غري معدنية لربط املوا�سري ،علب �أدوات فارغة
غري معدنية ،رفوف ،بطاقات بال�ستيكية ،م�شابك بال�ستيكية للأكيا�س املختومة� ،صناديق
خ�شبية �أو بال�ستيكية ،م�شاجب �أحذية غري معدنية ،كهرمان �أ�صفر� ،أ�سرة للحيوانات
الأليفة املنزلية ،م�شابك من البال�ستيك للكبالت �أو للموا�سري� ،سالل �صيد ال�سمك،
�إطارات تطريز ،م�ساند للفرا�شي ،قرون حيوانات� ،أقرا�ص ع�سل ا�صطناعية� ،أثاث ،توابيت،
من�صات غري معدنية لل�شحن ،دمى ال�ستخدام م�صممي الأزياء ،حاويات غري معدنية
للتخزين والنقل ،مرجان ،و�سائد ،فر�شات ،طاوالت للر�سم� ،أوعية ثابتة للمناديل غري
معدنية� ،أعمدة هز غري معدنية للنباتات �أو الأ�شجار� ،سالل خبز للخبازين� ،ستائر �أثاث،
خطافات غري معدنية للمالب�س� ،سالمل غري معدنية متحركة للم�سافرين� ،صاموالت
غري معدنية� ،أوعية غري معدنية للتعبئة ،بكرات غري معدنية وغري �آلية للخراطيم
املرنة ،منا�ضد العمل ،مراوح غري كهربائية ,لال�ستخدام ال�شخ�صي� ،أغطية غري معدنية
للأوعية ،م�ساند �أ�سلحة� ،أقفا�ص� ،أثاث معدين� ،سالل لنقل الأغرا�ض ،لوحات هوية غري
معدنية ،خمدات ،خزانات غري معدنية وغري مبنية بالطوب �أو احلجارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148690 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدا�سات حمام �أغطية �أر�ضيات ،طبقات �أع�شاب ا�صطناع ــية ،ح ــ�صر ل�صـ ــاالت الريا�ضة
البدنية ،ح�صر �أو مفار�ش �أو مدا�سات ،ورق جدران ،مم�سحات �أرجل� ،سجاد �سيارات� ،سجاد،
ح�صر غري انزالقية ،معلقات جدارية (غري ن�سيجية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148691 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت التوظيف ،ت�أجري الآالت واملعدات
املكتبية ،حما�سبة ،تدقيق احل�سابات ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،طباعة على الآلة
الكاتبة �أو احلا�سوب ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،البيع باملزاد العلني،
تق�صي احلقائق فـي الأعمال ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،االختزال،
�أبحاث الت�سويق ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،التنب�ؤات االقت�صادية ،تنظيم املعار�ض لغايات
جتارية �أو دعائية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،توظيف الأفراد ،خدمات ال�سكرتارية،
الرد على الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين ،تنظيم اال�شرتاكات فـي ال�صحف للآخرين،
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع
وخدمات لأعمال �أخرى ،خدمات اقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة فـي ال�صحف ،ت�أجري
�آالت البيع ،معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات،
خدمات الفوترة ،ت�سويق ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية
والإمدادات الطبية ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات التجارية حل�ساب الغري� ،صياغة �سرية ذاتية
للغري ،ت�سجيل االت�صاالت والبيانات املكتوبة ،خدمات ن�سخ ال�صور(ا�ستن�ساخ الوثائق).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148692 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات مكاتب االئتمان ،وكالء الإ�سكان� ،سم�سرة الت�أمني،
خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي� ،صريفة ،تثمني العقارات ،جمع التربعات اخلريية،
ا�ستثمار الأموال� ،سندات الكفالة ،ال�صرافة ،بيع الديون ،االئتمان ،اخلدمات التمويلية،
الإدارة املالية� ،إدارة العقارات� ،سم�سرة الأوراق املالية ،تثمني الفنون ،ا�ست�شارات مالية،
حت�صيل الإيجارات� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148693 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح �أجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،تركيب
و�إ�صالح امل�صاعد� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة و�إ�صالح الطائرات ،تنظيف املباين
من الداخل ،غ�سيل وكي املالب�س ،تنظيف و�إ�صالح املراجل� ،إ�صالح و�صيانة املواقد،
تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت واملعدات املكتبية ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد
ال�سرقة� ،إ�صالح التنجيد ،ت�أجري معدات الإن�شاء ،بناء ال�سفن� ،إ�صالح الأحذية ،تنظيف
املداخن� ،صيانة و�إ�صالح اخلزائن الفوالذية ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء،
الإن�شاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين� ،إ�صالح املالب�س ،العناية باجللود املدبوغة وتنظيفها
و�إ�صالحها ،هدم املباين ،التطهري من اجلراثيم ،طالء �أو �إ�صالح الالفتات �أو الإ�شارات،
�إن�شاء امل�صانع ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية ،بناء حواجز �أمواج ر�صيفـية� ،إ�صالح
املظالت ،دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية� ،سباكة املوا�سري� ،إ�صالح امل�ضخات� ،إعادة
تلبي�س الإطارات باملطاط ،تركيب و�إ�صالح معدات التجميد� ،إعادة الطالء بالق�صدير،
تركيب و�إ�صالح التلفونات� ،صيانة املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح،
ت�أجري �آالت التنظيف� ،إبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة فـي غري جمال الزراعة وتربية
الأحياء املائية والب�ستنة والغابات ،معلومات عن الإن�شاء ،معلومات عن الإ�صالح� ،شحذ
ال�سكاكني ،ا�ستخراج املعادن ،تعبيد الطرق ،تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ،تركيب
و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب� ،إعادة بناء املحركات املعطلة �أو التالفة جزئيا ،ت�أجري
الرافعات معدات �إن�شاء ،خدمات �صناعة الثلج ال�صناعي� ،إ�صالح �أقفال احلماية ،جتديد
الأعمال الفنية� ،إ�صالح الآالت املو�سيقية� ،صيانة برك ال�سباحة ،خدمات �إعادة تعبئة
خراطي�ش احلرب اجلاف ،ا�ست�شارات �إن�شائية ،ت�أجري م�ضخات ال�صرف ،ت�أجري �أجهزة غ�سل
املالب�س� ،إ�صالح �أ�سالك الطاقة ،تعقيم الأدوات الطبية ،ت�أجري غ�ساالت ال�صحون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148694 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإمداد باملاء ،النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،ت�أجري القوارب ،النقل بال�سكك احلديدية،
تغليف ال�سلع ،ال�سم�سرة فـي ال�سفن ،تفريغ احلمول ــة ،خ ــزن الب�ضائع ،توزيع املاء ،توزيع
الكهرباء ،مواقف ال�سيارات ،التخزين ،ت�أج ــري امل�ستودع ــات ،عقود النقل البحري ،ت�أجري
حجريات الأطعمة املجمدة ،ت�أجري املركبــات ،النقــل ،ترتيـ ــب الرح ــالت ال�سياحي ــة ،نقل
ركاب� ،إر�شاد ال�سفن� ،إعادة تعومي ال�سفن ،النقل البحري ،نقل وتخزين النفايات ،خدمات
االنتقال ،تخزين القوارب ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن ،خدمات قيادة ال�سيارات ،خدمات النقل
نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،معلومات التخزين ،معلومات النقل ،ت�أجري حاويات التخزين،
احلجز لل�سفر ،توزيع الطاقة ،ت�أجري كرا�سي املقعدين ،حتميل ال�سفن وتفريغها ،معلومات
مرورية ،ت�أجري املجمدات ،النقل اللوجي�ستي ،ت�أجري الطائرات ،ت�أجري حمركات الطائرات،
توفـري تعليمات ال�سياقة لغايات ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148695 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنقية الهواء ،النجارة ،الطلي باملعادن ،حتمي�ض الأفالم الفوتوغرافـية ،معاجلة املياه،
الت�صفـيح ،معاجلة املعادن ،جتليد الكتب ،اخلياطة ،الت�صبري حتنيط احليوانات ،معاجلة
الأقم�شة ،معاجلة الورق� ،إعادة تعبئة الف�ضالت والنفايات ،جتميع املواد ح�سب الطلب
للآخرين ،معلومات عن معاجلة املواد ،احلفر الفوتوغرافـي� ،صناعة املراجل� ،سبك املعادن،
الفلكنة معاجلة املواد� ،إنتاج الطاقة ،ت�أجري املولدات� ،إتالف النفايات والف�ضالت ،حرق
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النفايات والف�ضالت� ،إزالة التلوث من املواد اخلطرة ،الطباعة ،ت�أجري ماكينات احلياكة،
فرز النفايات واملواد القابلة للتدوير حتويل ،ت�أجري �أجهزة تكييف الهواء ،ت�أجري �أجهزة
التدفئة ،عدك القما�ش ،ت�أجري م�سخنات املاء ،خدمات التلحيم ،خدمات تظليل زجاج
نوافذ ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148700 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فنون وعلــوم ت�صميــم و�إقامــة املبانـ ــي ،اال�ست�ش ــارات املعماري ــة ،الأبح ــاث التكنولوج ــيو،
الت�صميم ال�صناعي ،فح�ص املواد� ،إجراء درا�سات امل�شاريع التقينة ،الهند�سة ،معلومات
الأر�صاد اجلوية ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،الأبحاث امليكانيكية ،الأبحاث
اجليولوجية ،املعايرة القيا�س ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب،
ت�صميم الفنون التخطيطية ،ت�أجري برامج حا�سوب ،البحث وتطوير منتجات جديدة
للآخرين ،امل�سح� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع
الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية� ،أبحاث فـي
جمال معلومات البيئة ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد ،حتليل املياه ،خدمات
خمترب علمي ،التدقيق فـي جمال الطاقة ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت،
الربجميات كخدمات  ،SaaSاال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،البحث العلمي ،ا�ست�ضافة
اخلدوم ،تخزين �إلكرتوين للبيانات ،احلو�سبة ال�سحابية ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال
تكنولوجيا احلا�سوب ،اال�ست�شارات فـي جمال الأمن املعلوماتي ،ال�صياغة التقنية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148701 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت التحقيق ،فتح �أقفال احلماية ،ت�أجري املالب�س ،حرا�س ،ا�ست�شارات �أمنية،
التنجيم ،مراقبة �أجهزة الأمان والإنذار �ضد ال�سرقة ،رعاية الأطفال ،خدمات الرعاية
املنزلية ،رعاية احليوانات الأليفة� ،إعادة الرثوة املفقودة ،خدمات فحــ�ص امل�صانع لغايات
�أمنية ،ت�أجري �أجهزة الإنذار �ضد احلريق ،ا�ست�شارات امللكية الفكريــة� ،إدارة حقوق الن�شر
والت�أليف ،ترخيـ ــ�ص امللكيـ ــة الفكري ــة ،ر�صـ ــد حقوق امللكي ــة الفكري ــة لغايات اال�ست�شارة
القانونية ،الأبحاث القانونية ،ترخي�ص برامج حا�سوبية خدمات قانونية ،ت�سجيل �أ�سماء
املجال خدمات قانونية ،ت�أجري اخلزائ ــن ،بح ــوث الأن�ساب ،تخطيط وترتيب ملرا�سم
الزفاف ،خدمات التوا�صل االجتماعي ال�شبكي ،خدمات �إعداد الوثائق القانونية ،خدمات
تعقب املمتلكات امل�سروقة� ،إدارة قانونية للرتاخي�ص ،ا�ست�شارات �شخ�صية فـي جمال �أزياء
اللبا�س ،كتابة املرا�سالت ال�شخ�صية ،تنظيم مرا�سم اجلنازات� ،إقامة احلفالت الدينية،
ت�أجري �أ�سماء احلقول على الإنرتنت ،امل�ساعدة على �إرتداء الكيمونو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا كوب �سيكو �شو(كوب ا�ستيل ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،10-26 :واكينوهاما  -ت�شو  - 2ت�شوم ،ت�شو  -كو ،كوب � -شي ،هيوغو
 ,651-8585اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145723 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ،خدمات
و�سائل الراحة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مطعم فود لينك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�ساملية ،قطعة � ،شارع عمرو بن العا�ص ،ق�سيمة ,الدور الأر�ضي،
الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145729 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعزيز االهتمام العام والوعي بال�سالمة واالبتكار فـي جمال نقل املركبات ،تعزيز االهتمام
العام والوعي بالتنوع وامل�ساواة واال�ستدامة والعمل اخلريي فـي جمال مواطنة ال�شركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت ،ميت�شيغان  ،3000-48265,الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - 90307345 :تاريخ الأولوية - 2020/11/9 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145877 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات الفاكهة وع�صائر
الفاكهة� ,شراب حملى� ،شراب مركز ،وم�ستح�ضرات �أخرى ل�صنع امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيب�سيكو ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 700 :اندر�سون هيل رود ,مدينة
بريت�شيز ,والية نيويورك 10577
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145880 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية ،خدمات توفـري التدريب ،والرتفـيه ،الأن�شطة الثقافـية ،خدمات
الرتفـي ــه املو�سيقـ ــي ،خدم ــات م�شغل ــي املو�سيقى فـي العرو�ض املبا�شرة ،خدمات تنظيم
العرو�ض املو�سيقية احلية ،خدمات تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية ،تنظيم العرو�ض
(خدمات متعهدي احلفالت)� ،إنتاج العرو�ض ،خدمات ممتهني الرتفـيه ،خدمات تنظيم
الأحداث للغايات الثقافـية �أو الرتفـيهية ،خدمات توفـري مرافق اال�ستجمام والرتفـيه،
معلومات الرتفـيه ،خدمات عقد الدورات التدريبية ،تنظيم املناف�سات ،الدورات التعليمية
املتعلقة بالطهي والطعام وال�شراب ،حترير الن�صو�ص املكتوبة ،عدا عن الن�صو�ص الدعائية،
تنظيم وعقد حفالت تقدمي اجلوائز ،خدمات تدريب الكوادر ،اخلدمات التعليمية املتعلقة
بتدريب الكوادر على تكنولوجيا الطعام ،توفـري تدريب فـي جمال النظافة فـي �صناعة
الطعام ،ور�شات العمل للغايات التدريبية ،تنظيم املعار�ض للغايات الثقافـية �أو التعليمية،
خدمات النوادي (للرتفـيه �أو التعليم) ،خدمات توفـري املعلومات وتقدمي الن�صائح املتعلقة
بكل ما ذكر �سابقا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درمي انرتنا�شنول بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اوراجن نا�سوالن  1075 ،12ايه
ان ،ام�سرتدام ,مملكة نيذرالند
 ،1075ANهولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145882 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات احلانات ،خدمات متعهدي الطعام ،توفـري الطعام وال�شراب،
خدمات نادي الأع�ضاء اخلا�صة ،وهي تزويد �أع�ضاء النادي بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :درمي انرتنا�شنول بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اوراجن نا�سوالن  1075 ،12ايه
ان ،ام�سرتدام ,مملكة نيذرالند
 ,1075ANهولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145969 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكاكاو وامل�ستح�ضرات وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو ،ال�شوكوال ،منتجات ال�شوكوالتة،
امل�ستح�ضرات وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،امل�ستح�ضرات وامل�شروبات التي �أ�سا�سها
احلبوب الواردة �ضمن هذه الفئة ،ال�سكر ،الب�سكويت ،احللويات ،حلويات ال�سكر ،الكعك
املحلى ،الكعك ،الب�سكويت اله�ش والرقيق ،التوفـي ،حلوى البودينغ ،احللويات (احللوى)،
العلكة ،لغري اال�ستخدامات الطبية ،منتجات املخابز ،اخلبز ،خلطات �إعداد الكعك،
املعجنات ،احللويات (املت�ضمنة فـي هذه الفئة) ،واملثلجات القابلة للأكل ،مثلجات املاء،
ال�شراب املثلج ،احللويات املثلجة ،الكعك املثلج ،البوظة ،احللويات املثلجة ،اللنب املثلج،
احلبوب ،حبوب الإفطار ،مزيج احلبوب والفواكه ،رقائق ذرة� ،ألواح احلبوب ،احلبوب
اجلاهزة للأكل ،م�ستح�ضرات احلبوب ،الوجبات اخلفـيفة التي �أ�سا�سها احلبوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1800 :مدينة فـيفاي �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146119 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات ال�سيارات ،عجالت الدراجات الهوائية� ،أغطية الإطارات الهوائية� ،أغطية الإطارات،
�إطارات الدراجات النارية ،الرقع املطاطية الال�صقة لت�صليح الإطارات الداخلية ،الإطارات
الداخلية للدراجات الهوائية ،الإطارات الداخلية للدراجات النارية ،الإطارات الداخلية
للإطارات الهوائية ،الإطارات الداخلية لعجالت املركبات ،الأنابيب الداخلية لإطارات
املركبات� ،شباك الأمتعة للمركبات ،الإطارات الهوائية ،عدد �إ�صالح الإطارات الداخلية،
الإطارات املعدنية لعجالت املركبات� ،أغطية مقاعد الدراجات الهوائية� ،أغطية مقاعد
الدراجات النارية� ،أحزمة الأمان ملقاعد ال�سيارات ،قطع مكابح املركبات ،ممت�صات
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ال�صدمات للمركبات ،حامالت الزالجات لل�سيارات ،ق�ضبان الإطارات ،براغي للإطارات،
�إطارات لعجالت املركبات ،الإطارات ،ال�صلبة ،لعجالت املركبات ،الأ�سطح اخلارجية لتلبي�س
الإطارات ،الأ�سطح اخلارجية للمركبات (الأحزمة الدوارة) ،الأ�سطح اخلارجية للمركبات
(اجلرارات) ،الإطارات التي ال حتتوي على �أنابيب داخلية للدراجات الهوائية ،الإطارات
التي ال حتتوي على �أنابيب داخلية للدراجات النارية ،ال�صمامات لإطارات املركبات� ،إطارات
عجالت املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هانكوك تاير & تكنولوجي كو ,ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,286 :باجنيو-رو ,بنداجن-جو� ,سيوجننام�-سى ,جيوجنى-دو ,كوريا
اجلنوبية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146658 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى امل�ستخدمة فـي الغ�سيل ،م�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع واجللي والك�شط� ،صابون غري طبي �،صناعة العطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�ضرات
التجميل غري الدوائية وم�ستح�ضرات ال�شعر غري العالجية ،معاجني غري طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايك-اب ارت كوزمتيك�س انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مايك-اب ارت كوزمتيك�س انك .الواليات املتحدة الأمريكية767 ,
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146795 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات ال�سيارات ،عجالت الدراجات الهوائية� ،أغطية الإطارات الهوائية� ،أغطية الإطارات،
�إطارات الدراجات النارية ،الرقع املطاطية الال�صقة لت�صليح الإطارات الداخلية ،الإطارات
الداخلية للدراجات الهوائية ،الإطارات الداخلية للدراجات النارية ،الإطارات الداخلية
للإطارات الهوائية ،الإطارات الداخلية لعجالت املركبات ،الأنابيب الداخلية لإطارات
املركبات� ،شباك الأمتعة للمركبات ،الإطارات الهوائية ،عدد �إ�صالح الإطارات الداخلية،
الإطارات املعدنية لعجالت املركبات� ،أغطية مقاعد الدراجات الهوائية� ،أغطية مقاعد
الدراجات النارية� ،أحزمة الأمان ملقاعد ال�سيارات ،قطع مكابح املركبات ،ممت�صات
ال�صدمات للمركبات ،حامالت الزالجات لل�سيارات ،ق�ضبان الإطارات ،براغي للإطارات،
�إطارات لعجالت املركبات ،الإطارات ،ال�صلبة ،لعجالت املركبات ،الأ�سطح اخلارجية لتلبي�س
الإطارات ،الأ�سطح اخلارجية للمركبات (الأحزمة الدوارة) ،الأ�سطح اخلارجية للمركبات
(اجلرارات) ،الإطارات التي ال حتتوي على �أنابيب داخلية للدراجات الهوائية ،الإطارات
التي ال حتتوي على �أنابيب داخلية للدراجات النارية ،ال�صمامات لإطارات املركبات� ،إطارات
عجالت املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هانكوك تاير & تكنولوجي كو ,ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كوريا اجلنوبية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,286 :باجنيو  -رو ,بنداجن  -جو� ,سيوجننام � -سى ,جيوجنى  -دو,
كوريا اجلنوبية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

-322-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147603 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق والكرتون ،املواد املطبوعة ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،متطلبات
القرطا�سية واملكتب ،با�ستثناء الأثاث ،مواد ال�صقة للأغرا�ض املكتبية �أو املنزلية ،الأدوات
واللوازم اخلا�صة بالفنانني ،فر�شات للر�سم ،مواد تعليمية وتدريبية� ،ألواح بال�ستيكية
و�أفالم و�أكيا�س للتغليف والتغليف ،نوع الطابعات ،قوالب الطباعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لو كوردون بلو انرتنا�شونال بي .فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :هريينجراخت  1015 ،28بي ال� ،أم�سرتدام هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148156 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شواحن البطارية برامج الكمبيوتر ،وهي برامج ت�ستخدم فـي التحكم فـي ت�شغيل �أنظمة
التربيد املتنقلة ،وبرامج لال�ستخدام فـي تتبع كفاءة �أنظمة التربيد فـي النقل املتنقل،
وبرامج لال�ستخدام فـي ت�سويق �أنظمة التربيد املتنقلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثريمو كينج كوربورا�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 314 :دابليو� .شارع  ,90مينيابولي�س,
ميني�سوتا  55420الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148158 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وحدات تربيد تعمل بالتحكم فـي درجة احلرارة قائمة بذاتها ومكيفة للتو�صيل باحلاويات
ال�صناعية مثل مركبات النقل وخزانات وال�صناديق وما �شابه ذلك ،يتم تكييف الوحدات
املذكورة للتحكم فـي درجة حرارة الهواء داخل هذه العلبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثريمو كينج كوربورا�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 314 :دابليو� .شارع  ,90مينيابولي�س,
ميني�سوتا  ,55420الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148159 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة وجتديد و�إ�صالح معدات التربيد وتكييف الهواء فـي و�سائل النقل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثريمو كينج كوربورا�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 314 :دابليو� .شارع  ,90مينيابولي�س,
ميني�سوتا  55420الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148327 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شغالت فـيديو رقمية مكونة من كمبيوتر� ،شا�شات مراقبة حا�سوبية ،مكربات ال�صوت،
�سماعات الر�أ�س ،الكامريا وامليكروفون ،م�شغالت �إم بيه � ،3سماعات الأذن والر�أ�س ،الو�سائط
الرقمية ،حتديدا :الأقرا�ص امل�ضغوطة امل�سجلة م�سبقا ،و�أقرا�ص الفـيديو الرقمية،
الأقرا�ص الرقمية عالية الو�ضوح ،والت�سجيالت ال�صوتية واملرئية القابلة للتنزيل ،كل
ذلك فـي جماالت التمرين ،اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل والتطوير
ال�شخ�صي ،برجميات قابلة للتنزيل على �شكل تطبيقات ي�ستخدمها الأفراد امل�شاركون
فـي �صفوف التمارين ،التدريب اجل�سدي ،وممار�سة التعليمات جلدولة �صفوف التمارين،
لتتبع تخزين والإبالغ عن نفقات الطاقة الب�شرية اليومية وم�ستوى الن�شاط البدين،
لتطوير ومراقبة الن�شاط ال�شخ�صي وخطط التمرين� ،أهداف التدريب و�إبداء الر�أي
حول النتائج املحققة� ،أجهزة الكمبيوتر والربجميات لر�صد وحتليل خمتلف املعامالت
املرتبطة بت�شغيل الدراجات ،دراجات التمارين� ،أو معدات التمارين للتدريب البدين،
�ساعات اليد الذكية ،الأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�صية امل�ستخدمة لتتبع �أهداف اللياقة
البدنية والإح�صاءات ،متتبعات احلركة القابلة لالرتداء ،القطع ،م�ستلزمات واك�س�سوارات
كل ما �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ،11نيويورك .نيويورك  ،10001الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148328 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ،الأحذية� .أغطية الر�أ�س .املالب�س الريا�ضية ،وهي القم�صان ،وال�سراويل ال�ضيقة،
والقم�ص ــان ب ــال �أكم ــام ،والقم�صان الق�صرية الأكمام ،التانك توب ،وحماالت ال�صدر
الريا�ضية ،والبلوفرات� ،أغطية الر�أ�س ،مبا فـي ذلك القبعات ال�صغرية ،املالب�س الريا�ضية،
مبا فـي ذلك ال�سراويل الق�صرية واجلوارب ال�ضيقة والقم�صان وال�سرتات والبلوزات
والقبعات ،املناديل املزخرفة (مناديل الر�أ�س) والأحذية والقبعات واجلوارب ,الأو�شحة،
القفازات .املناديل املزخرفة الأ�ساور قطع الغيار والتجهيزات واالك�س�سوارات لكل ما �سبق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك .نيويورك  10001الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148330 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدراجات الثابتة و�أجزائها ،مقاعد الدراجات ودوا�سات الدراجات املباعة ب�شكل منف�صل
للدراجات الثابتة� ،أثقال ممار�سة التمارين ،دراجات ثابتة مزودة ب�أنظمة كمبيوتر
تفاعلية ،حتديدا :لوحات احلا�سوب ،امليكروفون والكامريا ،دراجات ثابتة مزودة ب�أنظمة
كمبيوتر تفاعلية ،م�شغالت الفـيديو ،الق�ضبان لتمارين اجل�سم� ،ألواح لتمارين اجل�سم،
القطع امل�ستخدمة لتمارين اليوغا� ،أربطة اليوغا ،و�سائد متارين اليوغا ،معدات متارين
البيالتي�س ،حتديدا :ربطات التمارين ،الربطات املقاومة ،وو�سائد التمارين ،معدات
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التمارين� ،أجهزة الرك�ض� ،أجهزة التجديف ،احلقائب واحلافظات املعدة خ�صي�صا حلمل
ونقل الب�ضائع املذكورة �أعاله ،القطع ،م�ستلزمات واك�س�سوارات كل ما �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك .نيويورك  10001الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148331 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بث املواد ال�سمعية والب�صرية على الإنرتنت ،بث مواد �صوتية ومرئية على الإنرتنت
تت�ضمن اللياقة البدنية ،ودرو�س اللياقة البدنية ،والعافـية ،والتغذية ،والت�أمل ،والتدريب،
والتعليم ،املعلومات والن�صائح وامل�ساعدة املتعلقة مبا �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك .نيويورك  10001الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148332 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية ،خدمات الرتفـيه� ،صفوف التمارين املقدمة من خالل البث املبا�شر
عرب الإنرتنت ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا :توفـري املدونات ال�صوتية عرب الفـيديو وال�صوت
فـي جماالت التمرين ،وفقدان الوزن ،اللياقة البدنية ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن،
الت�أمل ،والتطوير ال�شخ�صي ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا� :إنتاج وتوزيع برامج �إذاعية،
الربامج التلفزيونية والربامج التلفزيونية الكابلية فـي جماالت التمرين ،اللياقة،
والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،والتطوير ال�شخ�صي للتوزيع عرب التلفزيون،
البث التلفزيوين عرب الكابالت ،الراديو و�شبكة الكمبيوتر العاملية ،اخلدمات الرتفـيهية
على �شكل �إنتاج وتوزيع قنوات تلفزيونية ،قنوات تلفزيونية كابلية وقنوات �إذاعية فـي
جماالت التمرين ،اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،والتطوير ال�شخ�صي،
اخلدمات التعليمية ،حتديدا :عر�ض احللقات الدرا�سية ،واملحا�ضرات ،وور�ش العمل،
وحلقات نقا�ش فـي جماالت التمرين ،اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل،
والتطوير ال�شخ�صي ،توفـري ال�صفوف ،ور�ش عمل وندوات فـي جماالت اللياقة البدنية،
والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،والتمارين ،توفـري مرافق للياقة والتمارين،
�إر�شادات وا�ست�شارات اللياقة البدنية� ،صفوف التكيف مع اللياقة البدنية ،خدمات تدريب
على اللياقة البدنية ،خدمات ا�ستوديوهات اللياقة البدنية ،حتديدا :تقدمي �صفوف
التمارين� ،إر�شادات اليوغا ،الإر�شادات حول متارين البيالتي�س ،ال�صحف الإلكرتونية
عرب الإنرتنت ،حتديدا :املدونات التي تعر�ض موا�ضيع تتعلق باملجتمع املحلي ،التمارين،
اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،والتطوير ال�شخ�صي ،توفـري مواقع على
�شبكة الإنرتنت ت�ضم معلومات عن التمرين ،اللياقة البدنية ،والعافـية ،التغذية ،اليقظة
والت�أمل ،توفـري حمتوى �سمعي ب�صري مبا�شر وم�سجل غري قابل للتنزيل يقدم بال�صحة،
التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،و�صفوف اللياقة البدنية ،تدريب وتعليم ،تقدمي دورات
عرب الإنرتنت فـي جماالت التمرين ،اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل،
والتطوير ال�شخ�صي ،املعلومات ،امل�شورة وامل�ساعدة املتعلقة مبا �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك .نيويورك  10001الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148333 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شغالت فـيديو رقمية مكونة من كمبيوتر� ،شا�شات مراقبة حا�سوبية ،مكربات ال�صوت،
�سماعات الر�أ�س ،الكامريا وامليكروفون ،م�شغالت �إم بيه � ،3سماعات الأذن والر�أ�س ،الو�سائط
الرقمية ،حتديدا :الأقرا�ص امل�ضغوطة امل�سجلة م�سبقا ،و�أقرا�ص الفـيديو الرقمية،
الأقرا�ص الرقمية عالية الو�ضوح ،والت�سجيالت ال�صوتية واملرئية القابلة للتنزيل ،كل
ذلك فـي جماالت التمرين ،اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل والتطوير
ال�شخ�صي ،برجميات قابلة للتنزيل على �شكل تطبيقات ي�ستخدمها الأفراد امل�شاركون
فـي �صفوف التمارين ،التدريب اجل�سدي ،وممار�سة التعليمات جلدولة �صفوف التمارين،
لتتبع ،تخزين والإبالغ عن نفقات الطاقة الب�شرية اليومية وم�ستوى الن�شاط البدين،
لتطوير ومراقبة الن�شاط ال�شخ�صي وخطط التمرين� ،أهداف التدريب و�إبداء الر�أي
حول النتائج املحققة� ،أجهزة الكمبيوتر والربجميات لر�صد وحتليل خمتلف املعامالت
املرتبطة بت�شغيل الدراجات ،دراجات التمارين� ،أو معدات التمارين للتدريب البدين،
�ساعات اليد الذكية ،الأجهزة الإلكرتونية ال�شخ�صية امل�ستخدمة لتتبع �أهداف اللياقة
البدنية والإح�صاءات ،متتبعات احلركة القابلة لالرتداء ،القطع ،م�ستلزمات واك�س�سوارات
كل ما �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك.
نيويورك  10001الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148334 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ،الأحذية� ,أغطية الر�أ�س .املالب�س الريا�ضية ،وهي القم�صان ،وال�سراويل ال�ضيقة،
والقم�صان بال �أكمام ،والقم�صان الق�صرية الأكمام ،التانك توب ،وحماالت ال�صدر الريا�ضية،
والبلوفرات� ،أغطية الر�أ�س ،مبا فـي ذلك القبعات ال�صغرية ،املالب�س الريا�ضية ،مبا فـي
ذلك ال�سراويل الق�صرية واجلوارب ال�ضيقة والقم�صان وال�سرتات والبلوزات والقبعات،
املناديل املزخرفة (مناديل الر�أ�س) والأحذية والقبعات واجلوارب .الأو�شحة ،القفازات,
املناديل املزخرفة الأ�ساور قطع الغيار والتجهيزات واالك�س�سوارات لكل ما �سبق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك.
نيويـ ـ ــورك  ،10001الوالي ـ ـ ــات املت ـ ــحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148335 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدراجات الثابتة و�أجزائها ،مقاعد الدراجات ودوا�سات الدراجات املباعة ب�شكل منف�صل
للدراجات الثابتة� ،أثقال ممار�سة التمارين ،دراجات ثابتة مزودة ب�أنظمة كمبيوتر
تفاعلية ،حتديدا :لوحات احلا�سوب ،امليكروفون والكامريا ،دراجات ثابتة مزودة ب�أنظمة
كمبيوتر تفاعلية ،م�شغالت الفـيديو� ،ألواح لتمارين اجل�سم� ،ألواح لتمارين اجل�سم،
القطع امل�ستخدمة لتمارين اليوغا� ،أربطة اليوغا ،و�سائد متارين اليوغا ،معدات متارين
البيالتي�س ،حتديدا :ربطات التمارين ،الربطات املقاومة ،وو�سائد التمارين ،معدات
التمارين� ،أجهزة الرك�ض� ،أجهزة التجديف ،احلقائب واحلافظات املعدة خ�صي�صا حلمل
ونقل الب�ضائع املذكورة �أعاله ،القطع ،م�ستلزمات واك�س�سوارات كل ما �سبق ذكره.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك.
نيويورك  10001الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148338 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بث املواد ال�سمعية والب�صرية على الإنرتنت ،بث مواد �صوتية ومرئية على الإنرتنت
تت�ضمن اللياقة البدنية ،ودرو�س اللياقة البدنية ،والعافـية ،والتغذية ، ،والت�أمل ،والتدريب،
والتعليم ،املعلومات والن�صائح وامل�ساعدة املتعلقة مبا �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك.
نيويورك  ,10001الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148339 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية ،خدمات الرتفـيه� ،صفوف التمارين املقدمة من خالل البث املبا�شر
عرب الإنرتنت ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا :توفـري املدونات ال�صوتية عرب الفـيديو وال�صوت
فـي جماالت التمرين ،وفقدان الوزن ،اللياقة البدنية ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن،
الت�أمل ،والتطوير ال�شخ�صي ،خدمات الرتفـيه ،حتديدا� :إنتاج وتوزيع برامج �إذاعية،
الربامج التلفزيونية والربامج التلفزيونية الكابلية فـي جماالت التمرين ،اللياقة،
والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،والتطوير ال�شخ�صي للتوزيع عرب التلفزيون،
البث التلفزيوين عرب الكابالت ،الراديو و�شبكة الكمبيوتر العاملية ،اخلدمات الرتفـيهية
على �شكل �إنتاج وتوزيع قنوات تلفزيونية ،قنوات تلفزيونية كابلية وقنوات �إذاعية فـي
جماالت التمرين ،اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،والتطوير ال�شخ�صي،
اخلدمات التعليمية ،حتديدا :عر�ض احللقات الدرا�سية ،واملحا�ضرات ،وور�ش العمل،
وحلقات نقا�ش فـي جماالت التمرين ،اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل،
والتطوير ال�شخ�صي ،توفـري ال�صفوف ،ور�ش عمل وندوات فـي جماالت اللياقة البدنية،
والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،والتمارين ،توفـري مرافق للياقة والتمارين،
�إر�شادات وا�ست�شارات اللياقة البدنية� ،صفوف التكيف مع اللياقة البدنية ،خدمات تدريب
على اللياقة البدنية ،خدمات ا�ستوديوهات اللياقة البدنية ،حتديدا :تقدمي �صفوف
التمارين� ،إر�شادات اليوغا ،الإر�شادات حول متارين البيالتي�س ،ال�صحف الإلكرتونية
عرب الإنرتنت ،حتديدا :املدونات التي تعر�ض موا�ضيع تتعلق باملجتمع املحلي ،التمارين،
اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،والتطوير ال�شخ�صي ،توفـري مواقع على
�شبكة الإنرتنت ت�ضم معلومات عن التمرين ،اللياقة البدنية ،والعافـية ،التغذية ،اليقظة
والت�أمل ،توفـري حمتوى �سمعي ب�صري مبا�شر وم�سجل غري قابل للتنزيل يقدم بال�صحة،
التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل ،و�صفوف اللياقة البدنية ،تدريب وتعليم ،تقدمي دورات
عرب الإنرتنت فـي جماالت التمرين ،اللياقة ،والعافـية ،التغذية ،تنبيه الذهن ،الت�أمل،
والتطوير ال�شخ�صي ،املعلومات ،امل�شورة وامل�ساعدة املتعلقة مبا �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 125 :وي�ست �شارع  ,25طابق  ,11نيويورك.
نيويورك  10001الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148391 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية� ،إدارة الأعمال ،الوظائف املكتبية ،توفـري الب�ضائع املتنوعة للآخرين (با�ستثناء
تو�صيل تلك الب�ضائع) توفـري �إمكانية معاينة و�شراء تلك ال�سلع ،توفـري تلك اخلدمات
عن طريق متاجر التجزئة ،منافذ البيع باجلملة ،الطلب عن طريق الربيد �أو عن طريق
الربيد الإلكرتوين وكمثال على ذلك ،الطلب عن طريق مواقع الإنرتنت �أو برامج الت�سوق
التلفزيونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إي � 9714ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،ملك �أبراج الإمارات ،املركز الثاين ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148392 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية ،خدمات توفـري التدريب ،اخلدمات الرتفـيهية ،خدمات الأن�شطة
الريا�ضية والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إي � 9714ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،ملك �أبراج الإمارات ،املركز الثاين ،دبي ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148646 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تو�صيل والتغليف وتخزين الب�ضائع ،ترتيبات ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سماء الزرقاء الدولية ال�سريعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148741 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم ال�ستالم وت�سليم وتخزين ونقل امل�ستندات والطرود وال�شحن والطرود عرب �شركات
النقل الربي واجلوي ،اخلدمات اللوج�ستية للنقل� ،أي تنظيم نقل الب�ضائع للآخرين،
اخلدمات اللوج�ستية للنقل ،وهي تخطيط وجدولة ال�شحنات مل�ستخدمي خدمات النقل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اك�سي�س يو ا�س ايه �شيبينج ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4299 :اك�سربي�س الين �سارا�سوتا ,فلوريدا,
 34249الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - 596,957/90 :تاريخ الأولوية - 2021/3/23 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148745 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات اللوج�ستية ل�سال�سل التوريد وخدمات �إعادة ا�ستخدام املوارد اللوج�ستية،
حتديدا :التخزين والنقل وت�سليم امل�ستندات والطرود واملواد اخلام ونقل ال�شحنات ،نقل
ال�شحنات عرب البحر والأر�ض ،حتديدا :عرب ال�سكك احلديدية ،ال�سفن وال�شاحنات،
تخزين ال�شحنات ،وخدمات �إر�سال ال�شحنات ،خدمات التخزين ،حتديدا :جتهيز ،التجميع
الفرعي ،التعامل مع املرجتعات ،و�إل�صاق الرقع على الوثائق ،الطرود ،املواد اخلام وخا�صة،
وال�شحنات الأخرى للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اك�سي�س يو ا�س ايه �شيبينج ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4299 :اك�سربي�س الين �سارا�سوتا ,فلوريدا,
 ,34249الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - 596,957/90 :تاريخ الأولوية - 2021/3/23 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148748 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم ال�ستالم وت�سليم وتخزين ونقل امل�ستندات والطرود وال�شحن والطرود عرب �شركات
النقل الربي واجلوي ،اخلدمات اللوج�ستية للنقل� ،أي تنظيم نقل الب�ضائع للآخرين،
اخلدمات اللوج�ستية للنقل ،وهي تخطيط وجدولة ال�شحنات مل�ستخدمي خدمات النقل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اك�سي�س يو ا�س ايه �شيبينج ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4299 :اك�سربي�س الين �سارا�سوتا ,فلوريدا 34249 ,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - 596,916/90 :تاريخ الأولوية - 2021/3/23 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148753 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات اللوج�ستية ل�سال�سل التوريد وخدمات �إعادة ا�ستخدام املوارد اللوج�ستية،
حتديدا :التخزين والنقل وت�سليم امل�ستندات والطرود واملواد اخلام ونقل ال�شحنات ،نقل
ال�شحنات عرب البحر والأر�ض ،حتديدا :عرب ال�سكك احلديدية ،ال�سفن وال�شاحنات،
تخزين ال�شحنات ،وخدمات �إر�سال ال�شحنات ،خدمات التخزين ،حتديدا :جتهيز ،التجميع
الفرعي ،التعامل مع املرجتعات ،و�إل�صاق الرقع على الوثائق ،الطرود ،املواد اخلام وخا�صة،
وال�شحنات الأخرى للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اك�سي�س يو ا�س ايه �شيبينج ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4299 :اك�سربي�س الين �سارا�سوتا ,فلوريدا 34249 ,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - 596,916/90 :تاريخ الأولوية - 2021/3/23 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148760 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية ،واملالحية ،وامل�ساحية ،والت�صوير الفوتوغرافـي ،وال�سينمائية،
والب�صرية ،والوزن ،القيا�س ،و�إر�سال الإ�شارات ،واملراقبة (الإ�شراف) ،و�أجهزة و�أدوات الإنقاذ
والتعليم� ،أجهزة ومعدات تو�صيل ،الت�شغيل ،التحويل ،التجميع ،التنظيم �أو التحكم فـي
الطاقة الكهربائية� ،أجهزة الت�سجيل� ،أو الإر�سال �أو الن�سخ للأ�صوات �أو ال�صور ،وحامالت
البيانات املغناطي�سية� ،أقرا�ص الت�سجيل ،الأقرا�ص امل�ضغوطة� ،أقرا�ص الفـيديو الرقمية
وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى ،و�آليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية،
�آالت ت�سجيل النقد ،الآالت احلا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة احلا�سوب ،برجميات
احلا�سوب� ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي دبليو بي ام اي �آي القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة �شارع  ,2802جممع  ,428مبنى ,79
�شقة  ,132البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148761 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع بالتجزئة ،خدمات الدعاية والإعالن ،خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات تويل
وت�سيري �ش�ؤون الأعمال ،خدمات الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي دبليو بي ام اي �آي القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة �شارع  ,2802جممع  ,428مبنى ,79
�شقة  ,132البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148764 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية ،ال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي دبليو بي ام اي �آي القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة �شارع  ,2802جممع  ,428مبنى � ,79شقة  ,132البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148942 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب جمفف منتجات الألبان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1800 :مدينة فـيفاي� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148946 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�شروبات الكحولية عدا البرية :الوي�سكى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بييم جلوبال �سبرييت�س & واين (انديا) بى فى تى .ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الثانى/70 ,ايه 18-راما رود اند�سرتيال ايريا موتى ناجار,
نيو ديلهي  ،110015الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148978 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية ،واملالحية ،وامل�ساحية ،وللت�صوير الفوتوغرافـي ،وال�سينمائية،
والب�صرية ،والوزن ،القيا�س ،و�إر�سال الإ�شارات ،واملراقبة (الإ�شراف) ،و�أجهزة و�أدوات الإنقاذ
والتعليم� ،أجهزة ومعدات تو�صيل ،الت�شغيل ،التحويل ،التجميع ،التنظيم �أو التحكم فـي
الطاقة الكهربائية� ،أجهزة الت�سجيل� ،أو الإر�سال �أو الن�سخ للأ�صوات �أو ال�صور ،وحامالت
البيانات املغناطي�سية� ،أقرا�ص الت�سجيل ،الأقرا�ص امل�ضغوطة� ،أقرا�ص الفـيديو الرقمية
وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى ،و�آليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية،
�آالت ت�سجيل النقد ،الآالت احلا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة احلا�سوب ،برجميات
احلا�سوب� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،فـي الفئة.9
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركـ ــة فوا�صـ ــل املتط ــورة تنظي ــم
الفعاليات واملهرجانات ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع فل�سطني ,وحدة رقم,4457 :
ج ـ ــدة ,6422 - 23343 ,اململك ـ ـ ــة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148982 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق والكرتون والب�ضائع امل�صنوعة من هذه املواد وغري الواردة �ضمن فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،الأدوات الكتابية (القرطا�سية) ،املواد
الال�صقة لأغرا�ض القرطا�سية والأغرا�ض املنـز لية ،الأدوات واللوازم اخلا�صة بالفنانني،
فرا�شي التلوين ،الآالت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب (عدا الأثاث �أدوات التهذيب والتعليم
(عدا الأجهزة) ،املواد البال�ستيكية التي ت�ستخدم فـي الرزم والتغليف (غري الواردة �ضمن
فئات �أخرى) ،احلروف املطبعية ،الكلي�شيهات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركـ ــة فوا�صـ ــل املتط ــورة تنظي ــم
الفعاليات واملهرجانات ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع فل�سطني ,وحدة رقم,4457 :
جدة ,6422 - 23343 ,اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148983 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم ،خدمات التدريب ،الت�سلية والرتفـيه ،الن�شاطات الريا�ضية والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركـ ــة فوا�صـ ــل املتطورة تنظيم
الفعاليات واملهرجانات ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع فل�سطني ,وحدة رقم,4457 :
جدة ,6422 - 23343 ,اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148987 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حزام للمعدة ال�ستخدامه فـي عالج ال�سمنة املر�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ري�شايب اليف�ساين�سز ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان1001 :كايل اماني�سر �سان كليمنتي ،كاليفورنيا الواليات املتحدة
 ،92673الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - 616,754/90 :تاريخ الأولوية - 2021/3/31 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148988 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري املعلومات الطبية املتعلقة بالأجهزة الطبية امل�ستخدمة فـي جراحة ال�سمنة
وجراحة اجلهاز اله�ضمي .توفـري املعلومات الطبية املتعلقة بالأجهزة الطبية جلراحة
ال�سمنة وجراحة اجلهاز اله�ضمي .توفـري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�ضم معلومات طبية
بخ�صو�ص الأجهزة الطبية فـي جمال جراحة ال�سمنة وجراحة اجلهاز اله�ضمي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ري�شايب اليف�ساين�سز ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان1001 :كايل اماني�سر �سان كليمنتي ،كاليفورنيا الواليات املتحدة
 ،92673الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــة( :رقم الأولوية - 616,761/90 :تاريخ الأولوية - 2021/3/31 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146261 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع بالتجزائة ،خدمات الدعاية والإعالن ،خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات تويل
وت�سيري �ش�ؤون الأعمال ،خدمات الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة التعليمية� ,شارع اللقطة� ,ص.ب ،5825 :الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148631 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستخدام الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بري�ستول  -مايرز �سكويب كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 430 :اي�ست � 29سرتيت 14 ،فلور ،نيويورك نيويورك  ،10016الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148632 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والطبية والبيطرية ,امل�ستح�ضرات ال�صحية لأغرا�ض طبية,
طعام احلمية واملواد التي مت تكييفها لال�ستخدام الطبي �أو البيطري ،واملواد الغذائية
للأطفال الر�ضع ,املكمالت الغذائية للإن�سان واحليوان ,الل�صقات ،مواد الت�ضميد ,املواد
الالزمة حل�شوات الأ�سنان ،ال�شمع اخلا�ص بطب الأ�سنان ,املطهرات .م�ستح�ضرات لتدمري
احل�شرات .الفطريات والأع�شاب ال�ضارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيد�سون ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أرجنتينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روتا  ,8كاى ام  ,47.5ال�س باملاري�س  ,2240ال لوجنا ,بيالر ,بوينو�س
ايري�س ،الأرجنتني
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148633 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والطبية والبيطرية ,امل�ستح�ضرات ال�صحية لأغرا�ض طبية,
طعام احلمية واملواد التي مت تكييفها لال�ستخدام الطبي �أو البيطري ،واملواد الغذائية
للأطفال الر�ضع ,املكمالت الغذائية للإن�سان واحليوان ,الل�صقات ،مواد الت�ضميد ,املواد
الالزمة حل�شوات الأ�سنان ،ال�شمع اخلا�ص بطب الأ�سنان ,املطهرات .م�ستح�ضرات لتدمري
احل�شرات ,الفطريات والأع�شاب ال�ضارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيد�سون ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أرجنتينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روتا  ,8كاى ام  ,47.5ال�س باملاري�س  ,2240ال لوجنا ,بيالر ,بوينو�س
ايري�س ،الأرجنتني
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148634 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطهرات ,مناديل مطهرة� ،أقم�شة تنظيف م�شربة مبطهر لأغرا�ض النظافة واال�ستخدام
املنزيل ،منا�شف م�شربة حتتوي على م�ستح�ضرات مطهرة ،مبيدات اجلراثيم ,منا�شف
ورقية معقمة مناديل مبللة م�شربة مب�ستح�ضرات مطهرة لال�ستخدام املنزيل ،مزيالت
العرق ،بخالف اال�ستخدام ال�شخ�صي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي كلوروك�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1221 :برودواى ,اوكالند ,كاليفورنيا  ،94612,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148635 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطهرات ,مناديل مطهرة� ،أقم�شة تنظيف م�شربة مبطهر لأغرا�ض النظافة واال�ستخدام
املنزيل ،منا�شف م�شربة حتتوي على م�ستح�ضرات مطهرة ،مبيدات اجلراثيم ,منا�شف
ورقية معقمة مناديل مبللة م�شربة مب�ستح�ضرات مطهرة لال�ستخدام املنزيل ،مزيالت
العرق ،بخالف اال�ستخدام ال�شخ�صي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي كلوروك�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1221 :برودواى ,اوكالند ,كاليفورنيا  ،94612,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148637 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية خدمات بيطرية ،العناية ال�صحية واجلمال
للب�شر �أو احليوانات ،خدمات الزراعة وتربية الأحياء املائية
والب�ستنة والغابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيد�سون ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أرجنتينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روتا  ,8كاى ام  ,47.5ال�س باملاري�س  ,2240ال لوجنا ,بيالر ,بوينو�س
ايري�س ,الأرجنتني
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148639 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات العطور ،وهي العطور والزيوت الأ�سا�سية ،ماء التواليت ،ماء الكولونيا ،ما بعد
احلالقة ،م�ستح�ضرات التجميل للعناية باجل�سم والوجه واليدين والأظافر ،وهي :غ�سول
اال�ستحمام ،والكرميات ،وامل�ستح�ضرات ،امل�ستح�ضرات �سائلة (تونيك)� ،أقنعة جتميل
للوجه ،ومنتجات املكياج ،ومزيالت العرق ،و�أحمر ال�شفاه ،وال�صابون ،وطالء الأظافر،
منتجات العناية بال�شعر وفروة الر�أ�س ،وهي ال�شامبو وغ�سول ال�شعر وامل�ستح�ضرات
والكرميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب �شاريول انرتنا�شنال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قرب�صية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سنتاور هاو�س  2ابو�ستولو�س فارنافا�س
 2571ني�سو ،نيقو�سيا ،قرب�ص
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148640 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املجوهرات ،وهي دبابي�س ربطات العنق ،و�أزرار الأكمام ،واملعلقات ،واخلوامت ،والأ�ساور،
والقالئد ،والأقراط ،وخوامت املفاتيح� ،أحجار كرمية ،ال�ساعات وغريها من �أدوات قيا�س
الوقت ،وهي ال�ساعات و�ساعات اجليب و�ساعات احلائط وال�ساعات ال�صغرية وال�ساعات
املنبهة والكرونومرت و�أ�شرطة ال�ساعات والأقرا�ص والنظارات ،حاالت وحاالت عر�ض
املعادن الثمينة ،العلب وحافظات العر�ض لل�ساعات واملجوهرات� ،أقراط وم�شابك من
املعادن النفـي�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب �شاريول انرتنا�شنال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قرب�صية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سنتاور هاو�س  2ابو�ستولو�س فارنافا�س  2571ني�سو ،نيقو�سيا ,قرب�ص
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148902 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الوجبات املجمدة واملح�ضرة واملعب�أة م�سبقا تتكون �أ�سا�سا من اخل�ضار ،املك�سرات ،واحلبوب،
البقول ،وال�صويا ،الفطر ،البي�ض ،م�صل اللنب ،احلليب ،الربوتني البحري و� /أو النباتي،
وجبات نباتية جممدة وحم�ضرة ومعب�أة م�سبقا تتكون �أ�سا�سا من اخل�ضار ،اجلبنة،
الفا�صوليا ،توفو (فول �صويا خممر) ،املك�سرات ،واحلبوب ،البقول ،وال�صويا ،الفطر،
البي�ض ،م�صل اللنب ،احلليب ،الربوتني البحري و� /أو النباتي ،املحفوظة ،واخل�ضار
والفواكه املجففة واملطبوخة ،خ�ضراوات وفاكهة معاجلة ،فطائر الربجر النباتية ،ال�سجق
النباتي ،كرات اللحم النباتية ،توفو (فول �صويا خممر) ،ال�صويا (املح�ضرة) ،م�صل اللنب،
اخل�ضراوات املجمدة ،خلطات اخل�ضار املجمدة املح�ضرة م�سبقا ،املك�سرات ،احلبوب و�/أو
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البقول ،ال�شوربات ،الفالفل ،بروتني املك�سرات املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم،
بروتني احلليب املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم ،بروتني البي�ض املركب وامل�شكل
لال�ستخدام كبدائل للحوم ،بروتني ال�صويا املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم،
بروتني م�صل اللنب املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم ،الربوتني البحري املركب
وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل للحوم ،الربوتني الفطري املركب وامل�شكل لال�ستخدام كبدائل
للحوم ،البقوليات املطبوخة ،بروتني نباتي املركب وامل�شكل ال�ستخدامه كبديل للحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوماد فودز يورب اى بى �سى �أو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :نيو �سكوايرم ,بيدفونت اليك�س بيزن�س بارك ,فـيلتهام ,ميدلليك�س,
تى دابليو  8 14ات�ش ايه اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148906 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التي�شريت ،القبعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برييز �سموك ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4654 :ليلى كورت وي�ست بلومفـيلد ,مي�شيغان  ،48323الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148911 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر الإلكرتونية التي ميكن التخل�ص منها منتجات التبغ والتدخني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برييز �سموك ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4654 :ليلى كورت وي�ست بلومفـيلد ،مي�شيغان  48323الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148918 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر الإلكرتونية التي ميكن التخل�ص منها منتجات التبغ والتدخني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برييز �سموك ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4654 :ليلى كورت وي�ست بلومفـيلد ,مي�شيغان  ،48323الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 114103 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة املنتجعات ال�سياحية� ،إدارة الفنادق ،خدمات التزويد
بالطعام وال�شراب� ،إدارة �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات
التزويد بالطعام وال�شراب� ،إدارة �أماكن الإقامة امل�ؤقتة خدمات التزويد بالأطعمة
امل�شروبات غري الكحولية للأفراد �أو ال�شركات ،الكافرتيات ،املقاهي ،املطاعم ،مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات توفـري الإقامة وتوفـري وجبات الطعام فـي الفنادق �أو
البيوت �أو اي م�ؤ�س�سات �أخرى التي تقدم اقامة م�ؤقتة ،خدمات حجز الإقامة للم�سافرين
وخ�صو�صا با�ستخدام وكاالت ال�سفر وجميعها بالفئة .43
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �إعمار العقارية � -شركة م�ساهمة عامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 9440 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 114105 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متويل الرهن ،الإعارة امل�ؤمنة ،ترتيب القرو�ض ،خدمات
ا�ستثمار الأمالك ،كل اخلدمات املذكورة �أعاله مقدمة فـيما
يتعلق بتطويرات ملكية املالك امل�سج ــل و�أيـ ــة حتوي ــالت �أو ترويج خا�صة به �أو التعامل
معها ،ت�أجري امل�ساكن ،املباين� ،إدارة ت�سويق وت�أجري ورهن الأمالك،اخلدمات العقارية،
تقييم العقارات ،خدمات املكاتب العقارية� ،إدارة العقارات ،ت�سويق العقارات ،خدمات �إ�سداء
الن�صح واال�ست�شارة واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أعمار العقارية � -شركة م�ساهمة عامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 9440 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 114106 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراكز الت�سوق ،حمالت ،وكاالت الدعاية والإعالن ،حتديث
مواد الدعاية والإعالن� ،إدارة وعر�ض الأعمال التجارية ،البيع
باملزاد العلن ــي ،ل�ص ــق الإعالنات ،تقييــم الأعمال ،وكاالت املعلومات التجارية ،امل�ساعـ ــدة
فـي �إدارة الأعـمــال التجارية �أو ال�صناعية ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن
بالربيد املبا�شر ون�شر مواد الدعاية ،توزيع العينات ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو
دعائية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأن�شطة التجارية� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق ،عرو�ض
اعالن لتن�شيط البيع ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،خدمات توفـري �أو ت�أمــني للآخرين
(�شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى) وجميعها الواردة بالفئة .35
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أعمار العقارية � -شركة م�ساهمة عامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 9440 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134559 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سقالة مكونة من م�سندة �أن�سجة م�شتقة بيولوجيا لإدارة و�إ�صالح و�إعادة الأن�سجة� ،سقالة
مكونة من م�سندة �أن�سجة م�شتقة بيولوجيا لإدارة اجلروح وقرحة ال�ضغط والقرحة
الوريدية وقرحة ال�سكري والقرحة الوعائية املزمنة واجلروح النفقية/املقو�ضة واجلروح
اجلراحية وجروح الر�ضات واحلروق وت�شققات وخدو�ش ومتزقات الب�شرة� ،سقالة مكونة
من �أن�سجة بيولوجية على هيئة م�سحوق لال�ستخدام الطبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيه �سل ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 6640 :إيلي ويتني درايف� ،سويت  ،200كولومبيا ،ماريالند ،21046
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134560 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة طبية حتديدا �سقالة م�سندة خلوية �إ�ضافـية غي ــر حيـ ــة و�سقاالت قابلة للزراعة
مكونة من مواد طبيعية وغري حية لإدارة و�إ�صالح وا�ستعادة الأن�سجة� ،أجهزة طبية حتديدا
�سقالة م�سندة خلوية �إ�ضافـية غري حية و�سقاالت قابلة للزراعة جميعها مكونة من مواد
طبيعية وغري حية لإدارة و�إ�صالح وا�ستعادة الأن�سجة� ،أجهزة طبية حتديدا �سقالة م�سندة
خلوية �إ�ضافـية غري حية و�سقاالت قابلة للزراعة مكونة من مواد طبيعية وغري حية لإدارة
و�إ�صالح وا�ستعادة الأن�سجة حتديدا لإدارة اجلروح وقرحة ال�ضغط والقرحة الوريدية
وقرحة ال�سكري والقرحة الوعائية املزمنة واجلروح النفقية/املقو�ضة واجلروح اجلراحية
وجروح الر�ضات واحلروق وت�شققات وخدو�ش ومتزقات الب�شرة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إيه �سل ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 6640 :إيلي ويتني درايف� ،سويت  ،200كولومبيا ،ماريالند ،21046
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137299 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفـي�سة �أو املطلية بها غري
الواردة فـي فئات �أخرى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س
الوقت الدقيقية ،ذهب� ،أملا�س� ،أ�ساور (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات) ،قالئد
�سل�سلية (جموهرات) ،حلي متدلية �صغرية (جموهرات)� ،أقراط ،علب للمجوهرات،
قالئد (جموهرات) ،حلي (جموهرات) ،خوامت (جموهرات) ،حلي �صغرية (جموهرات)،
خلخال (جموهرات) ،جموهرات الباجنا (جموهرات يدوية مكون ــة م ــن �س ــوار وخامت
مت�صلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل)� ،أحزمــة (جموهرات)� ،أ�ساور للحقائـ ــب (جموه ــرات)،
حلي متدلية (جموهرات) ،نيا�شني �أو �أو�سم ــة مــن معــادن نفـي�سة� ،صناديــق من معادن
نفـي�سة ،هياكل جذعية من معادن نفـي�سة ،قطع نقدية ،زمامات (مرابط) �أكمام ،ميداليات
كبرية (جموهرات) ،دبابي�س حلي ،بالتني (فلز)� ،أحجار �شبه كرمية ،حلي ف�ضية� ،ساعات،
�أ�شغال فنية من معادن نفـي�سة� ،ساعات يد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جموهرات داما�س �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،1522 .دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143790 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القوراب واليخوت ،الأجزاء والقطع الواردة فـي هذه
الفئة جلميع ال�سلع املذكورة �آنفا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلليج ل�صناعة القوارب ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،666 :عجمان ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب  109:ر ب � ،136:سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146417 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إميونوميدك�س� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 300 :أمريكان رود ،موري�س بالين�س ،نيو جري�سي ,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب  109:ر ب � ،136:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146739 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويند ريفر توباكو كومباين� ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بوتاتو هاو�س كورت  ،4792ويل�سون نورث كارولينا  ،27893الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147047 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�سجالت فـيديو ،م�سجالت �شريطية ،م�سجالت �صغرية احلجم ،برامج حا�سوب م�سجلة،
برجميـ ــات حا�س ــوب م�سجل ــة ،تطبيقـ ــات برجميـ ــات احلا�س ــوب ،قابلــة للتنزي ــل� ،أجهزة
تلفزيونية� ،أجهزة ات�صال داخلي ،مر�سالت لالت�صال عن بعد ،معدات �إر�سال لالت�صال عن
بعد ،كبالت كهربائية ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف
النقالة ،الرموز الإنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صوت بريوت �إنرتنا�شيونال (�إ�س بي �آي) �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب/3 ،362 :اف جـ ــيه �أند �ســي بيلدينغ ،رود تاون ،تورتوال ،فـي
جي  ,1110جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147048 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الأنباء ،االذاعة بالراديو ،البث الال�سلكي ،توفـري حجرات عرب الإنرتنت،
نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،نقل الربيد الإلكرتوين ،توفـري الربط بقاعدة
معلومات ،البث بالتلفزيون الكبلي ،االت�صاالت عرب �شبكات الألياف الب�صرية ،االت�صاالت
عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية ،توجيه
وربط االت�صاالت ،البث �أو الإر�سال عرب الأقمار ال�صناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صوت بريوت �إنرتنا�شيونال (�إ�س بي �آي) �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب/3 ،362 ٬اف جيه �أند �سي بيلدينغ ،رود تاون ،تورتوال ،فـي جي
 ,1110جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147050 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،الرتفـيه التلفزيوين ،الرتفـيه بالراديو� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون،
توفـري الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الربامج التلفزيونية غري
القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري الأفالم غري القابلة
للتنزيل من خالل خدمــات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،معلومات عن الرتفـيه� ،إنتاج
املو�سيقى� ،إنتاج الأفالم ،بخالف الأفالم الإعالنية ،الإنتاج امل�سرحي ،خدمات مرا�سلي
االنباء ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية
الفورية غري القابلة للتنزيل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صوت بريوت �إنرتنا�شيونال (�إ�س بي �آي) �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب/3 ،362 :اف جيه �أند �سي بيلدينغ ،رود تاون ،تورتوال ،فـي جي
 ,1110جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147112 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات الكافترييات ،التموين بالطعام
وال�شراب ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفـيفة ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم ابن البحر �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بي جيه � -سي فـي �إم  ،05-كلوب فـي�ستا ماري� ،ص.ب ،7350 :دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147426 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاحنات ( ،)Lorriesحافالت� ،سيارات ذات حمرك� ،سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة،
خممدات ال�صدمات لل�سيارات ،حمركات تدوير للمركبات الربية ،عجالت مركبات،
قاب�ضات كلت�شات ,للمركبات الربية ،دراجات نارية� ،أج�سام �سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شوجنكوينج �شاجنان �أوتوموبيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان260 :جيانك�سني �أي�ست روود ،جياجنبي دي�سرتيك� ،شوجنكينج ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148523 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحوم ،فواكه وخ�ضراوات وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات
احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل. .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دال للخدمات الزراعية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سودانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جمهورية ال�سودان اخلرطوم بحري املنطقة ال�صناعية عقار رقم
 1/15مربع  ,807 ,F4مربع  ,F4ال�سودان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 239 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148529 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب وال�شاي وال�سكر والدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر،
احللويات واحللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود اخلمرية وم�سحوق اخلبيز،
امللح ،اخلردل واخلل وال�صل�صة ،التوابل والبهارات ،الثلج .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دال للخدمات الزراعية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سودانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جمهورية ال�سودان اخلرطوم بحري املنطقة ال�صناعية عقار رقم
 1/15مربع  ,807 ,F4مربع  ,F4ال�سودان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 239 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148532 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
علف للحيوانات ،بروتني القمح الطبيع ــي للحيوانات ،الفواكه واخل�ضراوات واحلبوب
الطازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دال للخدمات الزراعية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سودانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جمهورية ال�سودان اخلرطوم بحري املنطقة ال�صناعية عقار رقم
 1/15مربع  ,807 ,F4مربع  ,F4ال�سودان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 239 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147573 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
احلليب ،احلليب املنكه ،خمفوق احلليب ،امل�شروبات الغذائية التي �أ�سا�سها احلليب ما عدا
خمفوق احلليب ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها احلليب املحتوية على القهوة ،امل�شروبات التي
�أ�سا�سها احلليب املحتوية على ع�صائر الفواكه ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها احلليب املحتوية
على الفواكه ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها احلليب املحتوية على ال�شوكوالتة ،امل�شروبات التي
�أ�سا�سها احلليب املحتوية على ال�شاي ،امل�شروبات الغذائية التي �أ�سا�سها ال�صويا امل�ستخدمة
كبدائل احلليب ،م�شروبات الطاقة التي �أ�سا�سه ــا احلليـ ــب ،م�ساحيق احلليب املجفف،
خالئط امل�شروبات التي �أ�سا�سها الألب ــان ،حليب ال�صوي ــا ،الأطعمة اخلفـيفة التي �أ�سا�سها
الفواكه ،مربيات الفواكه والفواك ــه املطبوخـ ــة بال�سكر والهالم (جيلي) ،الدهن الذي
�أ�سا�سه اللحم والدهن الذي �أ�سا�سه ال�سمــك والدهن الذي �أ�سا�سه حلم الدواجن والدهن
الذي �أ�سا�سه الفواكه والدهن الذي �أ�سا�س ــه املك�س ــرات والدهن الذي �أ�سا�سه اخل�ضراوات
والدهن الذي �أ�سا�سه الألبان ،اخل�ضراوات املطبوخة ،اخل�ضراوات املجففة ،اخل�ضراوات
املحفوظة� ،سلطات اخل�ضراوات ،الفواكه املجففة ،الفواكه املحفوظة� ،سلطات الفواكه،
اللحوم ،الأ�سماك ،حلم الدواجن ،حلوم ال�صيد ،اللحوم املطبوخة ،م�ستخل�صات اللحوم،
الوجبات املح�ضرة املتكونة �أ�سا�سا من اللحم و�/أو ال�صويا و�/أو حلم الدواجن و�/أو امل�أكوالت
البحرية و�/أو اخل�ضراوات و�/أو الفواكه و�/أو التوفو و�/أو اجلنب ،ال�شوربات ،اللنب الرائب
(زبادي) وامل�شروبات التي �أ�سا�سها اللنب الرائب ،كرمية اخلفق ،اجلنب ،البي�ض ،البذور
املح�ضرة ،امل�سكرات املح�ضرة واملك�سرات املو�سمية واملك�سرات املحم�صة والأطعمة اخلفـيفة
التي �أ�سا�سها املك�سرات ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاربك�س كوربوي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2401 :يوتاه �أفنينيو �ساوث� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147574 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
القهوة املطحونة وحبوب النب الكاملة ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة ،الكاكاو ،امل�شروبات
التي �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،ال�شاي و�شاي الأع�شاب ،امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي و�شاي
الأع�شاب ،خالئط امل�شروب ــات الت ــي �أ�سا�سهـ ــا الق ــهوة ،خالئـ ــط امل�شروبات التي �أ�سا�سها
�إ�سربي�سو ،خالئط امل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،خالئط امل�شروبات التي �أ�سا�سها
ال�شاي ،خالئط امل�شروبات التي �أ�سا�سها �شاي الأع�شاب ،احللويات املثلجة حتديدا البوظة
(�آي�س كرمي) واحلليب املثلج واللنب املجمد واحللويات املجمدة بنكهة ال�شاي و�/أو �شاي
الأع�شاب و�/أو الفواكه ،منكهات ما عدا الزيوت العطرية للم�شروبات ،ال�شوكوالتة التي
على �شكل م�ساحيق ،نكهة الفانيال ،حلويات ال�شوكوالتة وال�سكاكر ،املنتجات املخبوزة
حتديدا الكعك والكعكات امل�سطحة والب�سكويت والكعك املحلى والفطائر والكيك واملعجنات
وفطائر الكي�ش واخلبز ،ال�سندوي�شات ،البيتزا ،الوجبات املح�ضرة املكونة �أ�سا�سا من
املعكرونة ،الوجبات املح�ضرة املكونة �أ�سا�سا من الأرز ،الوجبات املح�ضرة املكونة �أ�سا�سا من
الغالل ،الدهن الذي �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،منتجات الأطعمة امل�شتقة من احلبوب املعاجلة
ال�ستخدامها كحبوب للفطور ،دقيق ال�شوفان ،الأطعمة اخلفـيفة التي �أ�سا�سها الغالل،
الب�سكويت ،البو�شار ،ال�سكر ،الع�سل� ،شراب ال�صبار ،ال�صل�صات حتديدا التوابل التي ت�ضاف
على امل�شروبات ،توابل ال�سلطات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاربك�س كوربوي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2401 :يوتاه �أفنينيو �ساوث� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147575 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�شروبات الفواكه وع�صائر الفواكه وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الفواكه ،م�شروبات اخل�ضراوات
وع�صائر اخل�ضراوات وامل�شروبات التي �أ�سا�سها اخل�ضراوات ،امل�شروبات غري الكحولية
حتديدا امل�شروبات الغازية وامل�شروبات اخلفـيفة ،م�شروبات الطاقة وامل�شروبات التواترية،
خالئط ال�سوائل لعمل امل�شروبات اخلفـيفة وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الفواكه ،امل�ساحيق
امل�ستخدمة فـي حت�ضري امل�شروبات اخلفـيفة وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الفواكه� ،شراب لعمل
امل�شروبات ،مياه ال�شرب واملياه املعدنية واملياه الغازية املعب�أة املنكهة وغري املنكهة ،امل�شروبات
التي �أ�سا�سها ال�صويا ولي�ست من بدائل احلليب ،مركزات ومعاجني الفواكه امل�ستخدمة فـي
عمل امل�شروبات ،امل�شروبات املدعمة بالعنا�صر الغذائية وامل�شروبات املدعمة بالفـيتامينات،
البرية (�شراب ال�شعري) ،الكوكتيالت التي �أ�سا�سها البرية (�شراب ال�شعري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاربك�س كوربوي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2401 :يوتاه �أفنينيو �ساوث� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147576 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
توجيه الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،االمتياز حتديدا تقدمي امل�ساعدة التجارية
فـي ت�أ�سي�س و�/أو ت�شغيل املطاعم واملقاهي وبيوت القهوة وبيوت ال�شاي ومطاعم تقدمي
الوجبات اخلفـيفة ،خدمات البيع بالتجزئة فـي م ــجال الق ــهوة وال�ش ــاي والأطعم ــة
وامل�شروبات و�آالت عمل القهوة و�إ�سربي�سو و�آالت عمل ال�شاي و�أدوات املائدة و�أواين املطبخ
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والكتب والت�سجيالت املو�سيقية واملحافظ وحقائب ال�سفر و�أكيا�س الت�سوق وحقائب اليد
واملجوهرات واملالب�س والقبعات والدمى مبا فـي ذلك الدمى املح�شوة ،التوزيع باجلملة
(ما عدا نقلها) للأطعمة وامل�شروبات والأدوات املنزلية ،خدمات البيع بالتجزئة عرب
االنرتنت التي ت�شمل الأطعمة وامل�شروبات والأدوات املنزلية و�أواين املطبخ� ،إدارة برامج
املكاف�آت التحفـيزية من خالل �إ�صدار ومعاجلة اخل�صومات على هيئة نقاط والء ل�شراء
منتجات �أو خدمات ال�شركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاربك�س كوربوي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2401 :يوتاه �أفنينيو �ساوث� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147577 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم واملقاهي والكافترييات ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة وم�شارب
القهوة وم�شارب ال�شاي وبيوت ال�شاي ومطاعم الطلبات اخلارجية ،خدمات امل�شارب،
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ،حت�ضري الأطعمة وامل�شروبات ،خدمات امل�شروبات
بالتعاقد ،خدمات املطاعم التي تتميز بربامج والء للزبائن التي توفر مزايا للمطاعم
ملكاف�أة الزبائن املتكررين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستاربك�س كوربوي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2401 :يوتاه �أفنينيو �ساوث� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98134الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140396 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب اال�صطناعي ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح واخلردل واخلل وال�صل�صة،
التوابل ،البهارات ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز اللولو (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،60188 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144029 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول
(لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوج �إنف�ستمنت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3140 :رود تاون ،تورتوال ,جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 144464 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ،مالب�س جاهزة� ،أزياء للخدم(�أزياء موحدة) ،قبعات �أغطية للر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التالل للأزياء الرجالية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،25307:ال�شارقة ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145585 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أربطة ﻻ�ﺻﻘﺔ لغايات طبية ،ل�صقات� ،أ�ﺷرطــة ﻻ�ﺻــﻘﺔ لغايات طبية ،م�ضادات حيوية،
معقمات ،م�ستح�ضرات بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري ،بل�سم لغايات طبية� ،ضمادات،
م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،ﺑﻼزﻣﺎ اﻟدم ،ﻧواﺞﺗ ثانوية من معاجلة احلبوب لغايات
طبية �أو للحمية الغذائية ،كب�سوالت للأدوية ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية ،ﻣواد كاوية
لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات
�صيدالنية ،كوا�شف كيميائية لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات
طبية ،ﻣ�ﺷروﺑﺎت حمية غذائية معدة لغايات طبية� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية،
ﻋﻼﺟﺎت مه�ضمة لغايات �صيدالنية ،مطهرات �ﻷﻏــرا�ض �صحي ــة ،م�ستح�ض ــرات دو�ش
لغايات طبية� ،ضمادات طبية ،عقاقري لغايات طبية� ،إك�سريات (م�ستح�ضرات �صيدالنية)،
مكمالت �أنزميية للحمية الغذائية ،م�ستح�ضرات �إنزميية لغايات طبية� ،صناديق �إ�ﺳﻌﺎﻓﺎت
-364-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

�أولية ﻣﻌﺑ�ﺄة� ،أغذية ﻟﻠر�ﺿﻊ والأطفال ،م�ستح�ضرات تبخري لغايات طبية ،مبيدات فطريات،
مبيدات جراثيم ،غلوكوز لغايات طبية ،جيل�سرين لغايات طبية ،مولد دم ،هيموجلوبني،
م�ستح�ضرات للبوا�سري ،م�ستح�ضرات دوائية لنمو ال�شعر� ،ﺷﺎي �أع�شاب لغايات دوائية،
مبيدات �أع�شاب ،هرمونات لغايات طبية ،رﻗﻊ جراحية �أن�سجة حية ،مبيدات ح�شرات ،يود
لغايات �صيدالنية ،فازلني لغايات طبية ،ملينات ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات �صيدالنية،
�ﺷراب دواﺋﻲ� ،أع�شاب دوائية ،منقوعات دوائية ،زيوت دوائية� ،أدوية ﻟ�ﻸﻏرا�ض الب�شرية،
�أدوية لغايات بيطرية ،م�ستنبتات كائنات ع�ضوية دقيقة لال�ستخدام الطبي والبيطري،
مكمالت معدنية ﻟﻠﻐذاء ،غ�سوالت فم لغايات طبية ،مهدئات �أع�صــاب ،مكمالت غذائية،
مراهم لغاي ــات �صيدالنيـ ــة� ،أك�سجني لغايات طبية ،مبيدات طفيليــات ،مبيدات �آﻓﺎت،
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات ،ﻣواد ﻣ�ﺷﻌﺔ لغايات
طبية ،م�سكنات� ،أم�صال ،خاليا جذعية لغايات طبية� ،ستريويدات ،حتاميل� ،ﺷراب لغايات
طبية ،مقويات �أدوية ،مهدئات ،مطاعيم ،م�ستح�ضرات بيطرية ،م�ستح�ضرات فيتامينية،
خمرية لغايات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية جلفار �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،997 :شارع املطار ،الدقداقة ،ر�أ�س اخليمة ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145586 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أربطة ﻻ�ﺻﻘﺔ لغايات طبية ،ل�صقات� ،أ�شرطة ﻻ�ﺻﻘ ــﺔ لغايــات طبيــة ،م�ضادات حيوية،
معقمات ،م�ستح�ضرات بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري ،بل�سم لغايات طبية،
�ضمادات ،م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،ﺑﻼزﻣﺎ اﻟدم ،ﻧواﺞﺗ ثانوية من معاجلة احلبوب
لغايات طبية �أو للحمية الغذائية ،كب�سوالت للأدوية ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية ،ﻣواد
كاوية لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية
لغايات �صيدالنية ،كوا�شف كيميائية لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص
لغايات طبية ،ﻣ�ﺷروﺑﺎت حمية غذائية معدة لغايات طبية� ،أغذية حمية معدة لغايات
طبية ،ﻋﻼﺟﺎت مه�ضمة لغايات �صيدالنية ،مطهرات �ﻷﻏرا�ض �صحية ،م�ستح�ضرات دو�ش
لغايات طبية� ،ضمادات طبية ،عقاقري لغايات طبية� ،إك�سريات (م�ستح�ضرات �صيدالنية)
مكمالت �أنزميية للحمية الغذائية ،م�ستح�ضرات �إنزميية لغايات طبية� ،صناديق �إ�ﺳﻌﺎﻓﺎت
�أولية ﻣﻌﺑ�ﺄة� ،أغذية ﻟﻠر�ﺿﻊ والأطفال ،م�ستح�ضرات تبخري لغايات طبية ،مبيدات فطريات،
مبيدات جراثيم ،غلوكوز لغايات طبية ،جيل�سرين لغايات طبية ،مولد دم ،هيموجلوبني،
م�ستح�ضرات للبوا�سري ،م�ستح�ضرات دوائية لنمو ال�شعر� ،ﺷﺎي �أع�شاب لغايات دوائية،
مبيدات �أع�شاب ،هرمونات لغايات طبية ،رﻗﻊ جراحية �أن�سجة حية ،مبيدات ح�شرات ،يود
لغايات �صيدالنية ،فازلني لغايات طبية ،ملينات ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات �صيدالنية،
�ﺷراب دواﺋﻲ� ،أع�شاب دوائية ،منقوعات دوائية ،زيوت دوائية� ،أدوية ﻟ�ﻸﻏرا�ض الب�شرية،
�أدوية لغايات بيطرية ،م�ستنبتات كائنات ع�ضوية دقيقة لال�ستخدام الطبي والبيطري،
مكمالت معدنية ﻟﻠﻐذاء ،غ�سوالت فم لغايات طبية ،مهدئات �أع�صاب ،مكمالت غذائية،
مراهم لغايات �صيدالنية� ،أك�سجني لغايات طبية ،مبيدات طفيليات ،مبيدات �آﻓﺎت،
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات ،ﻣواد ﻣ�ﺷﻌﺔ لغايات
طبية ،م�سكنات� ،أم�صال ،خاليا جذعية لغايات طبية� ،ستريويدات ،حتاميل� ،ﺷراب لغايات
طبية ،مقويات (�أدوية)،مهدئات ،مطاعيم ،م�ستح�ضرات بيطرية ،م�ستح�ضرات فيتامينية،
خمرية لغايات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية جلفار �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،997 :شارع املطار ،الدقداقة ،ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145588 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أربطة ﻻ�ﺻﻘﺔ لغايات طبية ،ل�صقات� ،أ�شرطة ﻻ�ﺻﻘﺔ لغايات طبية ،م�ضادات حيوية،
مقمات ،م�ستح�ضرات بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري ،بل�سم لغايات طبية� ،ضمادات،
م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،ﺑﻼزﻣﺎ اﻟدم ،ﻧواﺞﺗ ثانوية من معاجلة احلبوب (لغايات
طبية �أو للحمية الغذائية ،كب�سوالت للأدوية ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية ،ﻣواد كاوية
لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات
�صيدالنية ،كوا�شف كيميائية لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات
طبية ،ﻣ�ﺷروﺑﺎت حمية غذائية معدة لغايات طبية� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية،
ﻋﻼﺟﺎت مه�ضمة لغايات �صيدالنية ،مطهرات �ﻷﻏرا�ض �صحية ،م�ستح�ضرات دو�ش لغايات
طبية� ،ضمادات طبية ،عقاقري لغايات طبية� ،إك�سريات )م�ستح�ضرات �صيدالنية مكمالت
�أنزميية للحمية الغذائية ،م�ستح�ضرات �إنزميية لغايات طبية� ،صناديق �إ�ﺳﻌﺎﻓﺎت �أولية
ﻣﻌﺑ�ﺄة� ،أغذية ﻟﻠر�ﺿﻊ والأطفال ،م�ستح�ضرات تبخري لغايات طبية ،مبيدات فطريات،
مبيدات جراثيم ،غلوكوز لغايات طبية ،جيل�سرين لغايات طبية ،مولد دم ،هيموجلوبني،
م�ستح�ضرات للبوا�سري ،م�ستح�ضرات دوائية لنمو ال�شعر� ،ﺷﺎي �أع�شاب لغايات دوائية،
مبيدات �أع�شاب ،هرمونات لغايات طبية ،رﻗﻊ جراحية (�أن�سجة حية)،مبيدات ح�شرات،
يود لغايات �صيدالنية ،فازلني لغايات طبية ،ملينات ،غ�سوالت (لو�شن) لغايات �صيدالنية،
�ﺷراب دواﺋﻲ� ،أع�شاب دوائية ،منقوعات دوائية ،زيوت دوائية� ،أدوية ﻟ�ﻸﻏرا�ض الب�شرية،
�أدوية لغايات بيطرية ،م�ستنبتات كائنات ع�ضوية دقيقة لال�ستخدام الطبي والبيطري،
مكمالت معدنية ﻟﻠﻐذاء ،غ�سوالت فم لغايات طبية ،مهدئاتا �أع�صاب ،مكمالت غذائية،
مراهم لغايات �صيدالنية� ،أك�سجني لغايات طبية ،مبيدات طفيليات ،مبيدات �آﻓﺎت،
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات ،ﻣواد ﻣ�ﺷﻌﺔ لغايات
طبية ،م�سكنات� ،أم�صال ،خاليا جذعية لغايات طبية� ،ستريويدات ،حتاميل� ،ﺷراب لغايات
طبية ،مقويات (�أدوية)،مهدئاتا ،مطاعيم ،م�ستح�ضرات بيطرية ،م�ستح�ضرات فيتامينية،
خمرية لغايات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية جلفار �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،997 :شارع املطار ،الدقداقة ،ر�أ�س اخليمة ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145589 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أربطة ﻻ�ﺻﻘﺔ لغايات طبية ،ل�صقات� ،أ�شرطة ﻻ�ﺻﻘﺔ لغايات طبية ،م�ضادات حيوية،
مقمات ،م�ستح�ضرات بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري ،بل�سم لغايات طبية� ،ضمادات،
م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،ﺑﻼزﻣﺎ اﻟدم ،ﻧواﺞﺗ ثانوية من معاجلة احلبوب (لغايات
طبية �أو للحمية الغذائية) ،كب�سوالت للأدوية ،كب�سوالت لغايات �صيدالنية ،ﻣواد كاوية
لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات
�صيدالنية ،كوا�شف كيميائية لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات
طبية ،ﻣ�ﺷروﺑﺎت حمية غذائية معدة لغايات طبية� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية،
ﻋﻼﺟﺎت مه�ضمة لغايات �صيدالنية ،مطهرات �ﻷﻏرا�ض �صحية ،م�ستح�ضرات دو�ش لغايات
طبية� ،ضمادات طبية ،عقاقري لغايات طبية� ،إك�سريات )م�ستح�ضرات �صيدالنية ،مكمالت
�أنزميية للحمية الغذائية ،م�ستح�ضرات �إنزميية لغايات طبية� ،صناديق �إ�ﺳﻌﺎﻓﺎت �أولية
ﻣﻌﺑ�ﺄة� ،أغذية ﻟﻠر�ﺿﻊ والأطفال ،م�ستح�ضرات تبخري لغايات طبية ،مبيدات فطريات،
مبيدات جراثيم ،غلوكوز لغايات طبية ،جيل�سرين لغايات طبية ،مولد دم ،هيموجلوبني،
م�ستح�ضرات للبوا�سري ،م�ستح�ضرات دوائية لنمو ال�شعر� ،ﺷﺎي �أع�شاب لغايات دوائية،
مبيدات �أع�شاب ،هرمونات لغايات طبية ،رﻗﻊ جراحية (�أن�سجة حية) ،مبيدات ح�شرات،
يود لغايات �صيدالنية ،فازلني لغايات طبية ،ملينات ،غ�سوالت (لو�شن)لغايات �صيدالنية،
�ﺷراب دواﺋﻲ� ،أع�شاب دوائية ،منقوعات دوائية ،زيوت دوائية� ،أدوية ﻟ�ﻸﻏرا�ض الب�شرية،
�أدوية لغايات بيطرية ،م�ستنبتات كائنات ع�ضوية دقيقة لال�ستخدام الطبي والبيطري،
مكمالت معدنية ﻟﻠﻐذاء ،غ�سوالت فم لغايات طبية ،مهدئاتا �أع�صاب ،مكمالت غذائية،
مراهم لغايات �صيدالنية� ،أك�سجني لغايات طبية ،مبيدات طفيليات ،مبيدات �آﻓﺎت،
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات ،ﻣواد ﻣ�ﺷﻌﺔ لغايات
طبية ،م�سكنات� ،أم�صال ،خاليا جذعية لغايات طبية� ،ستريويدات ،حتاميل� ،ﺷراب لغايات
طبية ،مقويات(�أدوية) ،مهدئاتا ،مطاعيم ،م�ستح�ضرات بيطرية ،م�ستح�ضرات فيتامينية،
خمرية لغايات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية جلفار �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ،997 :شارع املطار ،الدقداقة ،ر�أ�س اخليمة ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145711 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور(عطور ،م�ستح�ضرات جتميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ن�ستو ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،18423عجمان ،الإمارات العربية املتحدة ,18423 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145712 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور(عطور ،م�ستح�ضرات جتميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ن�ستو ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،18423عجمان ،الإمارات العربية املتحدة ,18423 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145714 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور(عطور ،م�ستح�ضرات جتميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ن�ستو ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،18423عجمان ،الإمارات العربية املتحدة ,18423 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145715 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم(اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وبي�ض ،احلليب ومنتجات
احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ن�ستو ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  ،18423عجمان ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145716 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة (قهوة� ،شاي� ،سكر� ،أرز،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،خبز ،الفطائر
واحللويـ ــات ،ع�س ــل النح ــل ،خميــرة ،م�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل ،ال�صل�صات
(التوابل) البهارات.).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ن�ستو ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،18423 :عجمان ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145717 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحليل املايل(التحليل املايل ،ال�سم�سرة ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،املعلومات املالية� ،ضمانات،
ا�ستثمار الأموال� ،سم�سرة الأوراق املالية� ،سم�سرة بور�صة الأوراق املالية وال�سندات� ،أ�سعار
البور�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تداول ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ر.ب11555 :طري ــق املل ــك فه ــد ،العلي ــا ،الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145905 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل(م�ستح�ضرات التجميل ،الأ�صباغ التجميلية ،جمموعات م�ستح�ضرات
التجميل ،زيوت التجميل� ،صابون التجميل� ،أقنعة التجميل� ،صابون اجللد ،كرمي للب�شرة،
غ�سول للب�شرة� ،أحبار الب�شرة ،زيوت العناية بالب�شرة ،منظفات الب�شرة ،جل ال�شعر ،زيت
ال�شعر� ،شمع لل�شعر ،بل�سم ال�شعر� ،صبغات ال�شعر ،مثبتات ال�شعر ،لون لل�شعر ،كرمي ال�شعر،
جليز لل�شعر ،من�شط ال�شعر ،جل العني ،خمطط العني ،ظل العيون ،غ�سول العني ،بقا�شي�ش
الأظافر ،كرمي الأظافر ،ملمع الأظافر ،طالء الأظافر ،مينا الأظافر ،مرهم ال�شفة ،كرمي
ال�شفاه� ،أحمر ال�شفاه� ،صبغات ال�شفاه ،حمدد ال�شفاه� ،أقالم ال�شفاه ،معادل ال�شفة ،مكيفات
ال�شفاه ،مناديل م�شربة مبنظف للجلد ،م�ستح�ضرات جتميل لتنظيف الب�شرة ،مق�شرات
لتطهري الب�شرة ،م�سحات م�شربة مبنظف للب�شرة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفليك�شنز �أورغانيك�س بي تي اي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 30 :داك�ستون رود� ،1-2# ،سنغافورة � ,089494سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146199 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألواح �شم�سية لإنتاج الكهرباء (الألواح ال�شم�سية لإنتاج الكهرباء ،الأجهزة الكهرو�ضوئية
واملن�ش�آت لتوليد الكهرباء ال�شم�سية� ،شواحن تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،الألواح الكهرو�ضوئية
لتوليد الكهرباء ،البطاريات ال�شم�سية ،اخلاليا ال�ضوئية ،بطاريات كهربائية ،حموالت
(كهرباء) ،حموالت لإمدادات الطاقة ،حموالت �ضوئية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ترينا �سولر كو .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب 2 .ترينا رود ،ترينا بي فـي بارك ،ك�سينبيي دي�سرتيكت،
�شانغزهو ،جيانغ�سو  ,213031ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146265 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س(املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيمور حممد كمايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب ،41505 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146410 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحليل املايل(حتليل مايل ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،اال�ست�شارات املالية ،الإدارة املالية،
ا�ستثمار الأموال ،ال�ضمانات ،املعلومات املالية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جمموعة تداول ال�سعودية القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق امللك فهد ،العليا ،الريا�ض ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146709 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة (القهوة وال�شاي وال�سكر والأرز والدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز
واملعجنات واحللويات والع�سل واخلمرية وم�سحوق اخلبز ،امللح واخلردل اخلل وال�صل�صات
(التوابل) ،بهارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ن�ستو ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب :رقم  ،18423عجمان ،الإمارات العربية املتحدة,18423 ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146769 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ال�صراف الآيل (برام ــج الكمبيوتر املتعلقة مبعاجلة املعامالت املالية ،الربامج
امل�صرفـية ،برجميات الإدارة املالية ،برامج ت�سهيل معامالت بطاقات االئتمــان الآمنة،
برامج التطبيقات للهواتف املحمولة والأجهزة الإلكرتونيـ ــة املحمولـ ــة الأخ ــرى ،برامج
الكمبيوتر لل�سماح بالو�صول �إىل قواعد البيانات ،برامج لقارئات البطاقات ،الكمبيوتر
الربامج املتعلقة بالتاريخ املايل� ،أجهزة الكمبيوتر لت�سهيل املعامالت املالية بالو�سائل
الإلكرتونية ،حمطات الكمبيوتر للأغرا�ض امل�صرفـية ،حمطات الكمبيوتر للمعاجلة
الإلكرتونية ملدفوعات بطاقات االئتمان واخل�صم واملعامالت املالية الأخرى ،البطاقات
امل�صرفـية ،بطاقات االئتمان ،بطاقات اخل�صم ،بطاقات الدفع امل�شفرة ،بطاقات ال�شرائح
الإلكرتونية ،املحطات الطرفـية الآمنة للمعامالت الإلكرتونية� ،أجهزة ال�صراف الآيل
( ،)ATMقواعد البيانات الإلكرتونية ،قواعد بيانات الكمبيوتر ،برامج �أجهزة قراءة
البطاقات ،توفـري موقع �إلكرتوين على الإنرتنت لتوفـري اخلدمات املالية وامل�صرفـية
وخدمات الدفع).
-374-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو للتكنولوجيا املالية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،الطابق العا�شر ،كابيتال جيت،
�أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
حـــــــــق الأولويــــــة( :رق ــم الأولويــة - 3613291 :تاريخ الأولوية2021/3/19 :م  -بلد
الأولوية:اململكة املتحدة )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146770 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقارنة بني الأ�سعار(خدمات معاجلة البيانات� ،إن�شاء فهار�س للمعلومات ،واملواقع
واملوارد الأخرى املتاحة على �شبكات االت�صاالت العاملية ،توفـري املعلومات حول املنتجات
واخلدمات الرقمية املتاحة لل�شراء �أو التنزيل ،اجلمع بني جمموعة متنوعة من اخلدمات
لفائدة الغري ،حتديدا اخلدمات امل�صرفـية وخدمات بطاقات االئتمان وخدمات الت�أمني
والقرو�ض وخدمات االئتمان واخلدمات املالية وخدمات الدفع وخدمات حتويل الأموال
وخدمات حتويل العمالت مما يتيح للعمالء االطالع على و�شراء تلك اخلدمات ،خدمات
مقارنة الأ�سعار ،خدمات برنامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت ،خدمات نظام الوالء ،خدمات
بطاقة الوالء ،اال�ست�شارات واملعلومات وامل�شورة املتعلقة بجميع هذه اخلدمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو للتكنولوجيا املالية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،الطابق العا�شر ،كابيتال جيت،
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
حــــــــق الأولويــــــة( :رقم الأولوية - 3613291 :تاريخ الأولوية2021/3/19 :م  -بلد
الأولوية:اململكة املتحدة )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146772 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني (اخلدمات املالية ،اخلدمات النقدية ،اخلدمات البنكية ،اخلدمات امل�صرفـية
الإلكرتونية ،اخلدمات امل�صرفـية عرب الإنرتنت ،خدمات م�صرفـية �آلية ،اخلدمات
امل�صرفـية املحو�سبة ،خدمات املقا�صة ،خدمات حفظ الودائع ،خدمات الإيداع الإلكرتوين،
خدمات الدفع الإلكرتوين ،خدمات معاجلة الدفع ،خدمات املحفظة الإلكرتونية ،خدمات
حتويل الأموال ،خدمات حتويل الأموال الإلكرتونية ،خدمات البطاقات امل�صرفـية
وبطاقات االئتمان وبطاقات اخل�صم وبطاقات الدفع الإلكرتونية ،خدمات اال�ستثمار،
خدمات الت�أمني واال�ست�شارات واملعلومات وامل�شورة املتعلقة بجميع هذه اخلدمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو للتكنولوجيا املالية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،الطابق العا�شر ،كابيتال جيت،
�أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
حــــــــق الأولويــــــة( :رقم الأولوية - 3613291 :تاريخ الأولوية2021/3/19 :م  -بلد
الأولوية:اململكة املتحدة )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146773 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربجميات كخدمات (,SaaSالربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) ،من�صة تكنولوجيا
املعلومات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) ،خدمات مقدم خدمة التطبيقات (ايه ا�س بيه)،
مزود خدمة التطبيقات (ايه ا�س بيه) والربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) ومن�صة
تكنولوجيا املعلومات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) لل�سماح للم�ستخدمني ب�أداء املعامالت
املالية ،توفـري من�صة على الإنرتنت للو�صول �إىل املعلومات املالية وامل�صرفـية والدفع
واال�ستثمار ،ا�ست�ضافة مواقع �إلكرتونية لتقدمي اخلدمات املالية وامل�صرفـية والدفع
واال�ستثمار ،ت�صميم وتطوير قواعد البيانات احلا�سوبية املتعلقة بالتمويل وامل�صارف،
ا�ست�ضافة موقع على الإنرتنت لتوفـري املعلومات املالية ،خدمات �أمن البيانات ،خدمات
ت�شفـري البيانات ،خدمات تطوير الربجميات ،توفـري خدمات الأمن ل�شبكات الكمبيوتر
والو�صول �إىل الكمبيوتر واملعامالت املحو�سبة ،ت�صميم وتطوير نظم املعلومات املتعلقة
بالتمويل ،ا�ست�ضافة قواعد البيانات ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج القابلة للتنزيل
عرب الإنرتنت ،اال�ست�شارات واملعلومات وامل�شورة املتعلقة بجميع هذه اخلدمات).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو للتكنولوجيا املالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض ،الطابق العا�شر ،كابيتال جيت،
�أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
حـــــــق الأولويـــــــة( :رقم الأولوية - 3613291 :تاريخ الأولوية2021/3/19 :م  -بلد
الأولوية:اململكة املتحدة )

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146856 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم(اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد،
خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة
بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
والدهون ال�صاحلة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوالم �إنرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 7 :سرتيت�س فـيو ،مارينا ون �إي�ست تاور � ،20-01 #سنغافورة,018936 ،
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146857 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (اللح ــوم والأ�سمــاك وحلــوم الدواجن وال�صيد،
خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيــات وفواك ــه مطبوخ ــة
بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت
والدهون ال�صاحلة للأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوالم �إنرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 7 :سرتيت�س فـيو ،مارينا ون �إي�ست تاور � ،20-01 #سنغافورة,018936 ،
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146858 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�ســاور جموه ــرات�(,أ�سـ ــاور (جموهـ ــرات) ،دبابيـ ــ�س للزينـ ــة (جموهـ ــرات)� ،سال�سـ ــل
(جموهرات) ،حلي الزينة ال�صغرية للمجوهرات ،حلي الزينة ال�صغرية ل�سال�سل املفاتيح،
�أقراط ،جموهرات القبعات ،جموهرات ،حلي الزينة ال�صغرية بكونها جموهرات ،م�شابك
وو�صالت املجوهرات ،حقائب اللف لتو�ضيب املجوهرات ،القالدات (جموهرات) ،قالئد
(جموهرات) ،دبابي�س زينة ،جموهرات مقلدة ،لآلئ (جموهرات) ،دبابي�س (جموهرات)،
خوامت (جموهرات) ،م�شابك لربطات العنق ،دبابي�س لربطات العنق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غوانغزهو فول �سبيد �أونالين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم ،101منرب  ،88-25ك�سينجياو ميدل رود ،هايزهو دي�سرتيكت،
غوانغزهو ،غوانغدونغ بروفـين�س ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146860 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س (بدلة ا�ستحمام ،القبعات التي تكون �أغطية الر�أ�س ،مالب�س ،ف�ساتني ،الأحذية،
امل�شدات ،اجلوارب� ،صداري (بلوفرات) ،مالب�س ليلية (مالب�س) ،طماق (بنطلون)،
قفازات ،مالب�س خارجية ،و�شاح ،قم�صان ،قم�صان ريا�ضية ،قم�صان الريا�ضة بدون �أكمام،
بدل ،بنطلون ،مالب�س داخلية� ،سروال داخلي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غوانغزهو فول �سبيد �أونالين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم ،101منرب  ،88-25ك�سينجياو ميدل رود ،هايزهو دي�سرتيكت،
غوانغزهو ،غوانغدونغ بروفـين�س ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146861 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجاد (ح�صائر احلمام� ،سجادات� ،أغطية الأر�ضية ،ح�صائر �صالة للألعاب الريا�ضية،
ح�صائر ريا�ضية ،ح�صائر ،ح�صائر منع االنزالق� ،سجاد ،ح�صائر التاتامي ،ورق جدران
من�سوج ،ورق جدران ،ح�صائر يوغا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غوانغزهو فول �سبيد �أونالين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم ،101منرب  ،88-25ك�سينجياو ميدل رود ،هايزهو دي�سرتيكت،
غوانغزهو ،غوانغدونغ بروفـين�س ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146922 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البث بالتلفزيون (البث التلفزيوين ،البث الال�سلكي ،توفـري �إمكانية تو�صيل امل�ستخدم
ب�شبكة حا�سوب عاملية ،توفـري حجرات عرب الإنرتنت ،االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية،
ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل ،نقل �أ�شرطة الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري الو�صول �إىل
قواعد البيانات ،توفـري منتديات عرب الإنرتنت ،بث �أحداث الريا�ضات الإلكرتونية،
خدمات توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد� ،إر�سال الر�سائل ،نقل الر�سائل وال�صور عرب
الكمبيوتر ،خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية (خدمات ات�صاالت)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـي �إ�س بي �إن غروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافـيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي ،1205-1جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146923 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه(,تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو
الرتفـيه ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،تنظيم العرو�ض (خدمات متعهدي احلفالت) ،تنظيم
و�إدارة االجتماعات� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،الرتفـيه التلفزيوين� ،إنتاج العرو�ض
امل�سرحية ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة كمبيوتر ،خدمات امل�ضيف ،ت�أجري
معدات الألعاب ،التدري�س ،تقدمي التقارير امل�صورة ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية
الفورية ،خدمات وكاالت التذاكر (ترفـيه) ،توفـري مقاطع فـيديو عرب الإنرتنت غري قابلة
للتنزيل ،خدمات التدري�س ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـي �إ�س بي �إن غروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 31119 :غراند بافـيليون ،هيبي�سكو�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،غراند كاميان ،كيه واي ،1205-1جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147564 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم (اخلدمات التعليمية ،مبا فـيها تقدمي الف�صول والندوات
واملحا�ضرات ،كل ذلك فـي جمال ت�شخي�ص وعالج ال�سرطان ،التعليم ،وتوفـري التدريب
فـي جمال الأورام ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت
لتتبع وتخزين املعلومات ال�شخ�صية حول الأعرا�ض والآثار اجلانبية ،العالج واخلربة
مع �سرطان الفرد ،وت�سجيل الإجراءات اليومية ونتائج الأن�شطة واالختبارات املعرفـية،
وم�شاركة النتائج بناء على هذه معلومة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راكوتن ميديكال� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :كونكار درايف� ،سويت � 400سان ماتيو ،كاليفورنيا ,94402
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147565 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة اللوازم الطبية (الأجهزة الطبية لعالج ال�سرطان والوقاية منه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راكوتن ميديكال� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :كونكار درايف� ،سويت � 400سان ماتيو ،كاليفورنيا ,94402
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147567 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الن�صائح ال�صيدالنية (تقدمي املعلومات فـي جمال الرعاية ال�صحية واحلاالت الطبية
والأدوية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،توفـري املعلومات الطبية حول من�صات الأدوية
والأورام ،توفـري املعلومات الطبية ودعم املري�ض فـيما يتعلق بعالج ال�سرطان ،خدمات
اال�ست�شارة ،مبا فـي ذلك تقدمي امل�شورة الطبية للمر�ضى امل�صابني بال�سرطان ،خدمات
املعلومات فـي جمال ت�شخي�ص وعالج ال�سرطان ،توفـري خدمات املعلومات عرب الإنرتنت،
مبا فـي ذلك معلومات الأدوية التي ت�ستلزم و�صفة طبية ،توفـري املعلومات فـي جمال
الطب ،توفـري املعلومات الطبية املتعلقة باحلاالت والأمرا�ض الطبية وتقدمي املعلومات
املتعلقة بالآثار ال�صحية للأدوية ،توفـري موقع على الإنرتنت يعر�ض معلومات وحمتوى
حول ال�سرطان ،وال�شفاء من ال�سرطان ،وعالج ال�سرطان ،والرعاية بعد ال�سرطان والبقاء
على قيد احلياة ،توفـري قاعدة بيانات قابلة للبحث عرب الإنرتنت ت�ضم مقاالت ومعلومات
حول ال�سرطان ،والتعافـي من ال�سرطان ،وعالج ال�سرطان ،والرعاية بعد ال�سرطان والبقاء
على قيد احلياة ،خدمات االختبارات الت�شخي�صية والتقارير الطبية ،االختبارات اجلينية
لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج ،توفـري معلومات الرعاية ال�صحية فـيما يتعلق ب�أدوية وعالج
ال�سرطان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راكوتن ميديكال� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :كونكار درايف� ،سويت � 400سان ماتيو ،كاليفورنيا ,94402
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147568 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي (البحوث العلمية والبيولوجية والطبية ،تعزيز املعرفة وتطوير مناهج
جديدة من خالل �إجراء التجارب ال�سريرية للآخرين ،توفـري معلومات بحثية عن
العقاقري التي ت�ستلزم و�صفة طبية عن طريق توفـري روابط ملواقع ويب تابعة جلهات
خارجية تتعلق ب�أدوية ال�سرطان).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راكوتن ميديكال� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :كونكار درايف� ،سويت � 400سان ماتيو ،كاليفورنيا ,94402
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147569 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�سرة (�أغطية الفرا�ش (فـيما عدا البيا�ضات)� ،أ�سرة ،م�ساند ،و�سائد ،املراتب ،خمدات،
هياكل �أ�سرة (من اخل�شب)� ،أ�سرة مبراتب مائية لغري الأغرا�ض الطبية� ،أ�سرة خفـيفة
نقالة للأطفال ،مراتب هوائية ،لغري اال�ستخدام فـي الأغرا�ض الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديدي غوناوان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إندوني�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جيه �إل .جيند� .إيه .ياين منرب 1001 .باندونغ � , 40195إندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147570 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية(امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان والوقاية منه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راكوتن ميديكال� ،إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :كونكار درايف� ،سويت � 400سان ماتيو ،كاليفورنيا 94402
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147572 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية للفر�شات(�أغطية الفرا�ش ،بيا�ضات الفرا�ش� ،أكيا�س و�سائد� ،أغطية للمراتب،
�أغطية الو�سائد ،بطانيات الفرا�ش� ،أكيا�س و�سائد مزخرفة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديدي غوناوان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إندوني�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جيه �إل .جيند� .إيه .ياين منرب 1001 .باندونغ � ,40195إندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147680 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حما�سبة(خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي،
حما�سبة� ،إعداد تقارير احل�سابات ،الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة
ب�آخرين ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،دعاية و�إعالن ،وكاالت الدعاية والإعالن،
الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر مواد الدعاية
والإعالن ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني
(حمل �إر�شاد امل�ستهلكني ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،الرد على الهاتف ،للم�شرتكني غري
املوجودين حتديث مواد الدعاية والإعالن ) تقييم الأعمال ،تنظيم اال�شرتاك فـي
ال�صحف للآخرين ،تنظيم اال�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين� ،إدارة �أعمال
فناين التمثيل ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،البيع باملزاد العلني ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق
الإعالنات ،م�سك الدفاتر ،تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار
عن الأعمال ،التحريات عن الأعمال ،تق�صي حقائق الأعمال ،ا�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم
الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال الفنادق� ،إدارة
�أعمال فناين التمثيل� ،إدارة �أعمال الريا�ضيني ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال� ،أبحاث الأعمال،
خدمات نقل الأعمال،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن (الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع
واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين ،وكاالت الأنباء التجارية ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح
للم�ستهلكني ،حمل �إر�شاد امل�ستهلكني ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية،
عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،جتميع
املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،جتميع البيانات الإح�صائية ،جتميع املعلومات فـي
قواعد بيانات الكمبيوتر ،تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات الأعمال
املهنية ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني ،م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني ،حتليل
�أ�سعار التكلفة ،البحث عن املعلومات فـي ملفات كمبيوتر للآخرين ،دعاية و�إعالن) عر�ض
ال�سلع ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،توزيع العينات ،ا�ستن�ساخ
الوثائق ،التنب�ؤات االقت�صادية ،اخلرباء فـي الكفاية ،وكاالت التوظيف ،تنظيم املعار�ض
لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم عرو�ض الأزياء لغايات ترويجية� ،إدارة امللفات املربجمة،
التنب�ؤات االقت�صادية� ،إدارة �أعمال الفنادق ،وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،امل�ساعدة فـي �إدارة
الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،وكاالت الأنباء التجارية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
التحريات عن الأعمال ،تق�صي حقائق الأعمال ،حترير الفواتري( ،خدمات وكاالت الدعاية
والإعالن) خدمات الت�صميم لغايات الدعاية والإعالن ،الإدارة التجارية لرتخي�ص
ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين ،خدمات الن�صح فـي �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة
الأعمال التجارية �أو ال�صناعية� ،إدارة امللفات املربجمة ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني،
الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو
ترويج املبيعات ،خدمات اقتطاع الأخبار �أو املعلومات املهمة فـي ال�صحف ،تنظيم اال�شرتاك
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فـي ال�صحف للآخرين ،ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على
�شبكات الكمبيوتر ،اال�ستفتاء وا�ستطالع الآراء ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو �إعالنية)
الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي(تنظيم املعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية،
الدعاية والإعالن اخلارجي ،خدمات التعاقد اخلارجي (م�ساعدة فـي الأعمال)� ،إعداد
ك�شوف الرواتب ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،توظيف الأفراد ،ن�سخ ال�صور ،اال�ستفتاء
وا�ستطالع الآراء ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،خدمات مقارنة
الأ�سعار ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة الن�صو�ص ،خدمات ال�شراء للآخرين
(�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى)� ،إنتاج �أفالم الدعاية والإعالن ،االختبارات
النف�سية الختيار املوظفـني ،العالقات العامة ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الدعاية
والإعالن ،وكاالت الدعاية والإعالن) ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء(�إعداد �أعمدة
الدعاية والإعالن ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،كتابة
ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،الإعالن بالراديو ،الإعالن
بالراديو ،توظيف الأفراد ،خدمات نقل الأعمال ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ت�أجري وقت
للدعاية والإعالن فـي و�سائل االت�صال ،ت�أجري �آالت ن�سخ ال�صور ،ت�أجري �آالت البيع ،ت�أجري
الآالت واملعدات املكتبية ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ا�ستن�ساخ الوثائق� ،أبحاث الأعمال،
عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ترويج املبيعات (للآخرين)،
توزيع العينات ،خدمات ال�سكرتارية ،تزيني واجهات املحالت التجارية ،االختزال) ،تنظيم
اال�شرتاكات فـي ال�صحف للآخرين بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات ،جتميع
البيانات الإح�صائية ،تنظيم اال�شرتاك فـي ال�صحف (للآخرين) ،تنظيم املعلومات فـي
قواعد بيانات الكمبيوتر ،تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر� ،إعداد ال�ضرائب،
تنظيم اال�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،الرد على
الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،الدعاية والإعالن
عرب التلفزيون ،االختبارات النف�سية الختيار املوظفـني ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن،
تنظيم املعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية ،الن�سخ ،الطباعة ،حتديث مواد الدعاية
والإعالن ،ت�أجري �آالت البيع ،معاجلة الن�صو�ص ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االت�صاالت ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي املر�سالت� ،ص .ب ،87912 .الرمز الربيدي  ،11652الريا�ض,
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147681 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول (اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات
البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحليل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم
وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر ،التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول ،اال�ست�شارات
املعمارية ،فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين ،توثيق الأعمال الفنية ،الأبحاث البكتريية،
الأبحاث البيولوجية ،املعايرة (القيا�س) ،التحليل الكيميائي ،الأبحاث الكيميائية ،خدمات
الكيمياء ،ا�ستمطار ال�سحب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير معدات الكمبيوتر،
برجمة الكمبيوتر ،ن�سخ برامج الكمبيوتر ،ت�أجري �أجهزة كمبيوتر ،ا�ست�شارات برامج
الكمبيوتر ،ت�صميم برامج كمبيوتر ،حتميل برامج كمبيوتر( ،ر�سم ت�صاميم وخمططات
الإن�شاء) �صيانة برامج كمبيوتر ،حتديث برامج كمبيوتر ،حتليل �أنظمة كمبيوتر ،ت�صميم
�أنظمة كمبيوتر ،خدمات حماية الكمبيوتر من الفـريو�سات ،ر�سم ت�صاميم وخمططات
الإن�شاء ،اال�ست�شارات فـي برامج الكمبيوتر ،اال�ست�شارات فـي ت�صميم وتطوير معدات
الكمبيوتر ،ا�ست�شارات فـي جمال توفـري الطاقة ،حتويل البيانات �أو الوثائق من �أو�ساط
مادية �إىل �إلكرتونية� ،أبحاث التجميل� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت
للآخرين ،حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته (حتويل غري مادي) ،ت�صميم
الديكور الداخلي ،ت�صميم �أنظمة كمبيوتر ،الت�صميم ال�صناعي ،ت�صميم الديكور الداخلي،
خدمات ت�صميم العبوات ،ت�صميم الأزياء( ،توثيق الأعمال الفنية) ت�صميم الفنون
التخطيطية ،حتويل بيانات الوثائق �إىل رقمية (م�سح) ،ر�سم ت�صاميم وخمططات
الإن�شاء ،ت�صميم الأزياء ،ا�ست�شارات فـي جمال توفـري الطاقة ،الهند�سة� ،أبحاث فـي جمال
حماية البيئة ،التقييم النوعي للغابات الدائمة ،التقييم النوعي للخ�شب ،اال�ستك�شاف
حتت املاء ،التنقيب اجليولوجي ،الأبحاث اجليولوجية ،امل�سح اجليولوجي ،ت�صميم الفنون
التخطيطية ،حتليل اخلطوط اليدوية ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،الت�صميم ال�صناعي،
حتميل برامج كمبيوتر ،خدمات املختربات العلمية ،م�سح الأرا�ضي� ،إن�شاء و�صيانة
املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين� ،صيانة برامج كمبيوتر ،فح�ص املواد ،الأبحاث
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امليكانيكية( ،ا�ست�شارات فـي جمال توفـري الطاقة) املعلومات عن الأحوال اجلوية ،مراقبة
�أنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�صول من بعيد ،التنقيب عن البرتول ،التحاليل بغر�ض
ا�ستغالل حقول البرتول ،م�سح حقول البرتول ،فح�ص �آبار البرتول ،ت�صميم العبوات،
�أبحاث الفـيزياء ،درا�سات امل�شاريع التقنية ،التنقيب اجليولوجي ،التنقيب عن البرتول،
خدمات حماية الكمبيوتر من الفـريو�سات ،تزويد حمركات بحث على الإنرتنت ،تزويد
املعلومات العلمية والن�صح واال�ست�شارات فـيما يتعلق بتعوي�ض الكربون ،مراقبة اجلودة،
ا�سرتجاع بيانات الكمبيوتر ،ت�أجري �أجهزة كمبيوتر ،ت�أجري برامج كمبيوتر ،ت�أجري خوادم
ال�شبكة ،البحث والتطوير للآخرين ،الأبحاث البيولوجية ،الأبحاث اجليولوجية(،فح�ص
املواد) �أبحاث فـي جمال حماية البيئة ،تزويد حمركات بحث على الإنرتنت ،ت�أجري خوادم
ال�شبكة ،ت�صميم برامج كمبيوتر ،ت�أجري برامج كمبيوتر ،حتديث برامج كمبيوتر ،درا�سات
امل�شاريع التقنية ،الت�صميم ال�صناعي ،امل�سح ،امل�سح اجليولوجي ،م�سح الأرا�ضي ،م�سح
حقول البرتول ،الأبحاث التقنية ،فح�ص املواد ،فح�ص الن�سيج ،التقييم النوعي للغابات
الدائمة ،اال�ستك�شاف حتت املاء ،تخطيط املدن ،التقييم النوعي للغابات الدائمة� ،إختبار
كفاءة املركبات على الطرق ،التحليل املائي ،توثيق الأعمال الفنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االت�صاالت ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي املر�سالت� ،ص .ب ،87912 .الرمز الربيدي  ،11652الريا�ض,
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147682 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س(�أحذية ،مالب�س حمبوكة ،لفاعات ،قفازات (مالب�س) ،م�شدات للن�ساء ،مالب�س
داخلية ،مالب�س ،مالب�س للمواليد� ،أثواب �سباحة ،قبعات ،معاطف ،مالب�س جاهزة،
�صدارات� ،شاالت ،ربطات عنق� ،سرتات ،قم�صان ،تنانري ،بناطيل ،قفازات بدون �أ�صابع ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ييوو تانغفا�شون جارمينت كو ،.ال تي دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب 22.لونغجانغ روود �سرتيت  ،2ييوو �سيتي ،ت�شجيانغ  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147937 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر(اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم
املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج
الكمبيوتر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاف�س تكنولوجي�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 110:ر.ب ،124 :واحة املعرفة م�سقط ،ال�سيب ،حمافظة
م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :

-389-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147938 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل
والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاف�س تكنولوجي�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 110:ر.ب ،124 :واحة املعرفة م�سقط ،ال�سيب ،حمافظة
م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147939 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر(اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم
املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج
الكمبيوتر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاف�س تكنولوجي�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 110:ر.ب ،124 :واحة املعرفة م�سقط ،ال�سيب ،حمافظة
م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147940 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر(اخلدمات العلمية والتقنية
وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث
ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاف�س تكنولوجي�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 110:ر.ب ،124 :واحة املعرفة م�سقط ،ال�سيب ،حمافظة
م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147941 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر(اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم
املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج
الكمبيوتر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاف�س تكنولوجي�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 110:ر.ب ،124 :واحة املعرفة م�سقط ،ال�سيب ،حمافظة
م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148192 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ (منتجات ال�سجائر والتبغ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غودفري فـيليب�س �إنديا ليمتد � -شركة هندية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،49 :كوميونيتي �سنرت ،فريندز كولوين ،نيودلهي  ،110025الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148194 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االورك�سرتا(التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفـيه ،الأن�شطة الريا�ضية
والثقافـية ،الأكادمييات (للرتبية والتعليم) ،تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ،حدائق
املالهي ،الت�سلية ،تدريب احليوانات ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إقامة
احلفالت املو�سيقية ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،تنظيم و�إدارة
احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة الندوات ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل (تدريب) ،تنظيم
م�سابقات اجلمال ،تنظيم م�سابقات اجلمال ،مدار�س داخلية ،حجز املقاعد للعرو�ض
امل�سرحية ،خدمات املكتبات املتجولة ،ن�شر الكتب ،خدمات التخطيط ،خدمات مع�سكرات
العطالت (للرتفـيه) ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية ،توفـري ت�سهيالت الكازينوهات
(للمقامرة) ،ت�أجري الأفالم ال�سينمائية(،خدمات الدي�سكو) عرو�ض الأفالم ال�سينمائية،
ال�سريك ،خدمات النوادي (للرتفـيه �أو التعليم) ،التمرين (التدريب) ،تنظيم و�إدارة
حلقات درا�سية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات (للتعليم �أو الرتفـيه) ،تنظيم املباريات
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الريا�ضية� ،إقامة ح�ص�ص لياقة بدنية ،تنظيم و�إقامة احلفالت املو�سيقية ،تنظيم و�إدارة
امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،دورات درا�سية باملرا�سلة ،خدمات فار�س الأ�سطوانات،
خدمات الدي�سكو ،ت�أجري معدات الغط�س� ،إعادة ت�سجيل ال�صوت� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو،
معلومات عن الرتبية والتعليم ،التعليم الديني ،االمتحانات التعليمية ،خدمات الرتبية
والتعليم ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين ،خدمات امل�ضيف ،الرتفـيه ،معلومات عن الرتفـيه،
تنظيم املعار�ض للأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية(،خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه)
تنظيم عرو�ض الأزياء لغايات الرتفـيه� ،إنتاج �أفالم بخالف �أفالم الدعاية والإعالن ،لعب
القمار ،خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة كمبيوتر ،ت�أجري معدات الألعاب ،توفـري
ت�سهيالت لعبة الغولف ،التوجيه املهني (ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ،تعليمات الريا�ضة
البدنية ،خدمات النوادي ال�صحية (تدريب للياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة) ،خدمات
مع�سكرات العطالت (للرتفـيه) ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،معلومات عن الرتفـيه،
معلومات عن اال�ستجمام ،خدمات التدري�س ،تف�سري لغة الإ�شارة ،خدمات ترجمة اللغات،
خدمات ت�صميم بخالف امل�ستخدمة لغايات الدعاية والإعالن ،مكتبات الإعارة ،مكتبات
الإعارة ،خدمات املكتبات املتجولة ،عر�ض متثيليات حية) ،خدمات مكتبات الإعارة(�إدارة
اليان�صيب ،الت�صوير بامليكروفلم ،خدمات املكتبات املتجولة ،تزويد العار�ضني للفنانني،
ت�أجري الأفالم ال�سينمائية ،ت�أجري بروجكرتات (�آالت عر�ض) وملحقاتها ،ا�ستوديوهات
�سينمائية ،توفـري ت�سهيالت دور ال�سينما ،توفـري ت�سهيالت املتاحف (عر�ض ومعار�ض)،
خدمات الت�أليف املو�سيقي ،قاعات مو�سيقية ،خدمات مرا�سلي الأنباء ،نوادي ليلية ،دور
ح�ضانة� ،إدارة اليان�صيب ،خدمات الأورك�سرتا ،تنظيم احلفالت الراق�صة ،تنظيم املباريات
�أو املناف�سات (للتعليم �أو الرتفـيه) ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية،
تنظيم العرو�ض (خدمات متعهدي احلفالت) ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،حدائق املالهي،
تنظيم حفالت (ترفـيه) ،عر�ض متثيليات حية ،خدمات املدرب ال�شخ�صي (تدريب للياقة
البدنية)كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات غري �إعالنية(تقدمي التقارير امل�صورة،
الت�صوير الفوتوغرافـي ،الرتبية البدنية ،تنظيم حفالت (ترفـيه) ،التدريب العملي
-393-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

(ا�ستعرا�ض)� ،إنتاج املو�سيقى� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون� ،إنتاج عرو�ض م�سرحية،
�إنتاج �أفالم الفـيديو ،توفـري خدمات قاعات الت�سلية ،توفـري خدمات الكاروكي ،توفـري
املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ،ن�شر
الكتب ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية الفورية ،ن�شر ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص
الدعاية والإعالن� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون،
الرتفـيه بالراديو ،ت�أجري م�سجالت الفـيديو باحلافظات ال�شريطية ،خدمات ا�ستوديوهات
الت�سجيل ،توفـري ت�سهيالت اال�ستجمام(،تف�سري لغة الإ�شارة) معلومات عن اال�ستجمام،
التعليم الديني ،ت�أجري معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفـيديو،
ت�أجري الأفالم ال�سينمائية ،ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة للم�سارح �أو ا�ستوديوهات التلفزيون،
ت�أجري الأفالم ال�سينمائية ،ت�أجري بروجكرتات (�آالت عر�ض) وملحقاتها ،ت�أجري �أجهزة
الراديو والتلفزيون ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،ت�أجري معدات الغط�س ،ت�أجري م�سجالت
ال�صوت ،ت�أجري معدات الريا�ضة عدا املركبات ،ت�أجري املالعب الريا�ضية ،ت�أجري مرافق
اال�ستادات ،ت�أجري م�شاهد م�سرحية ،ت�أجري مالعب التن�س ،ت�أجري كامريات الفـيديو،
ت�أجري م�سجالت الفـيديو باحلافظات ال�شريطية ،ت�أجري �أ�شرطة الفـيديو ،خدمات
مرا�سلي الأنباء ،مدار�س داخلية ( ،ترجمة الأفالم)  ،دور ح�ضانة ،خدمات كتابة ال�سيناريو
والربامج الإذاعية والتلفزيونية ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،ت�أجري م�شاهد العر�ض،
�إنتاج عرو�ض م�سرحية ،تف�سري لغة الإ�شارة ،ت�أجري م�سجالت ال�صوت ،خدمات املع�سكرات
الريا�ضية ،ت�أجري معدات الريا�ضة عدا املركبات ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،ت�أجري مرافق
اال�ستادات ،ت�أجري م�شاهد م�سرحية ،ا�ستوديوهات �سينمائية ،ترجمة الأفالم ،تنظيم و�إدارة
الندوات ،التدري�س ،الرتفـيه التلفزيوين� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،ت�أجري �أجهزة
الراديو والتلفزيون ،ن�شر ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،كتابة ن�صو�ص
بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الإنتاج امل�سرحي ،خدمات وكاالت التذاكر (ترفـيه)،
توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،ت�أجري الألعاب والدمى ،تدريب احليوانات ،التدريب العملي
(ا�ستعرا�ض) ،الرتجمة ،التدري�س� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو� ،إنتاج �أفالم الفـيديو ،ت�أجري
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�أ�شرطة الفـيديو ،ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو( ،الرتجمة) التوجيه املهني (ن�صائح تعليمية
�أو تدريبية)� ،إعادة التدريب املهني ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل (تدريب) ،تنظيم و�إدارة
احللقات الدرا�سية ،ت�أجري م�شاهد العر�ض� ،إنتاج عرو�ض م�سرحية ،تف�سري لغة الإ�شارة،
ت�أجري م�سجالت ال�صوت ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية ،ت�أجري معدات الريا�ضة عدا
املركبات ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،ت�أجري مرافق اال�ستادات ،ت�أجري م�شاهد م�سرحية،
ا�ستوديوهات �سينمائية ،ترجمة الأفالم ،تنظيم و�إدارة الندوات ،التدري�س ،الرتفـيه
التلفزيوين� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون ،ن�شر
ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،كتابة ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية
والإعالن ،الإنتاج امل�سرحي ،خدمات وكاالت التذاكر(ترفـيه) ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية،
ت�أجري الألعاب والدمى ،تدريب احليوانات ،التدريب العملي (ا�ستعرا�ض) ،الرتجمة،
التدري�س� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو� ،إنتاج �أفالم الفـيديو ،ت�أجري �أ�شرطة الفـيديو ،ت�سجيل
�أ�شرطة الفـيديو ،التوجيه املهني (ن�صائح تعليمية �أو تدريبية)� ،إعادة التدريب املهني،
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل (تدريب) ،كتابة ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن،
حدائق احليوان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االت�صاالت ال�سعودية � -شركة �سعودية م�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي املر�سالت� ،ص.ب ،87912 .ر.ب ،11652 :الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148276 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة (خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �أحمد ح�سن بن ال�شيخ املزروعي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،5222 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 123 :ر.ب111 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة118457 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/8/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1246 :فـي 2018/6/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :حدائق �إبراء املتحدة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :م�ؤ�س�سة املقادير ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 165 :ر.ب� ,218 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/10/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة7300 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2001/8/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 677 :فـي 2000/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�صنع الزامل للمكيفات
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شركة الزامل للمكيفات القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة الدمام  -ال�صناعية الأوىل� ،ص.ب 14441 :ر.ب,31424 :
اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/10/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /10/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة3432 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1995/4/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 545 :فـي 1995/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوريال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتوار ناتيف
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 4 :رو �أويلر  75008 ,باري�س ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/21 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة3434 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1995/6/5 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  547 :فـي 1995/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوريال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتوار ناتيف
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 4 :رو �أويلر 75008 ,باري�س ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/21 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة43022 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/1/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  845 :فـي 2007/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوريال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتوار ناتيف
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 4 :رو �أويلر 75008 ,باري�س ,فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/21 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45480 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/11/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1016 :فـي 2013/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوريال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :البوراتوار ناتيف
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 4 :رو �أويلر  75008 ,باري�س ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/10/21 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137382 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/9/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1367 :فـي 2020/11/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة �سامل بن حماد م�سلم بيت �سعيد للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رحيق اللواء الأخ�ضر �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ,سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/9/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021 /10/21 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

زارافو فريوالتنغ
�سج�سيل�شافت ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2001/2/10

كوتي بي.فـي

التجارة وال�صناعة

1991/4/14

التجارة وال�صناعة
كوتي بي .فـي
لوت�س بيكاريز  -م�ساهمة التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
مونديفارما �أ.ج
ري  /ماك�س ،ال ال �سي التجارة وال�صناعة
ري  /ماك�س ،ال ال �سي التجارة وال�صناعة
بو�ست فودز ,ال ال �سي
(�شركة حمدودة امل�س�ؤولية
التجارة وال�صناعة
م�ؤ�س�سة مبوجب قوانني والية
ديالوير)
جويل بي فودز كوربوري�شن التجارة وال�صناعة
جويل بي فودز كوربوري�شن التجارة وال�صناعة
جويل بي فودز كوربوري�شن التجارة وال�صناعة
فر�ش �أن فيمو�س فودز �إنك التجارة وال�صناعة
فر�ش �أن فيمو�س فودز �إنك التجارة وال�صناعة

1991/4/14
2001/7/7
2001/8/28
2001/11/19
2001/11/19

2011/7/20
2011/7/20
2011/7/20
2011/7/20
2011/7/20

69402 14

فر�ش �أن فيمو�س فودز �إنك التجارة وال�صناعة

2011/7/20

1

24853

2

5380

3
4
5
6
7

5381
25819
26262
26761
26762

8

5849

9
10
11
12
13

69397
69398
69399
69400
69401
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رقم
م
العالمة
69098 15
70027 16
70028 17
18
19
20
21

26338
26339
28939
71409

27493 22
27492 23
27491 24
27490 25
27489 26
69637 27
26932 28

ا�سـم ال�شركـة
يونايتد ب�سكويت�س
(يو كي )ليمتد
�شركة ايديتا لل�صناعات
الغذائية �ش.م.م
�شركة ايديتا لل�صناعات
الغذائية �ش.م.م
واك�سويل ايه جي
واك�سويل ايه جي
عبدالرحمن حممد علي بانافع
روما �سي�ستنز ،انك
�سيكو ايب�سون كابو�شيكي كاي�شا
(�سيكو ايب�سون كوربوري�شن)
�سيكو ايب�سون كابو�شيكي كاي�شا
(�سيكو ايب�سون كوربوري�شن)
�سيكو ايب�سون كابو�شيكي كاي�شا
(�سيكو ايب�سون كوربوري�شن)
�سيكو ايب�سون كابو�شيكي كاي�شا
(�سيكو ايب�سون كوربوري�شن)
�سيكو ايب�سون كابو�شيكي كاي�شا
(�سيكو ايب�سون كوربوري�شن)
�شركة ال�شرق الأو�سط ل�صناعة
املطهرات واملنظفات �ش.م.م
�شركة ال�شمج
التجارية (ت�ضامنية)
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2011/7/6

التجارة وال�صناعة

2011/8/27

التجارة وال�صناعة

2011/8/27

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

2001/9/12
2001/9/12
2002/9/10
2011/11/29

التجارة وال�صناعة

2002/3/12

التجارة وال�صناعة

2002/3/12

التجارة وال�صناعة

2002/3/12

التجارة وال�صناعة

2002/3/12

التجارة وال�صناعة

2002/3/12

التجارة وال�صناعة

2011/8/9

التجارة وال�صناعة

2001/12/26
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م
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

رقم
العالمة
�شركة جرير للت�سويق
26934
�شركة جرير للت�سويق
26936
�شركة جرير للت�سويق
26937
�شركة جرير للت�سويق
26939
كيا كوربوري�شن
26736
 26664جون بالير اند �صنز ليمتد
م�صنع اال�ستقرار
70344
لل�صناعات التحويلية
م�صنع اال�ستقرار
70345
لل�صناعات التحويلية
م�صنع اال�ستقرار
70346
لل�صناعات التحويلية
م�صنع اال�ستقرار
70341
لل�صناعات التحويلية
م�صنع اال�ستقرار
70340
لل�صناعات التحويلية
م�صنع اال�ستقرار
70335
لل�صناعات التحويلية
م�صنع اال�ستقرار
70334
لل�صناعات التحويلية
ا�سـم ال�شركـة

26861 42
43

6274

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

2001/12/30
2001/12/30
2001/12/30
2001/12/30
2001/11/17
2001/11/04

التجارة وال�صناعة

2011/9/18

التجارة وال�صناعة

2011/9/18

التجارة وال�صناعة

2011/9/18

التجارة وال�صناعة

2011/9/18

التجارة وال�صناعة

2011/9/18

التجارة وال�صناعة

2011/9/18

التجارة وال�صناعة

2011/9/18

لويد �شوز جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2001/12/24

للويد جي ام بي
ات�ش اند كو.كيه جي

التجارة وال�صناعة

1991/11/25
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م
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

رقم
العالمة
� 5980شركة دبليو.جي.تاول (�ش.م.م)
رومبا فنت�س ,ال ال �سي
70722
رومبا فنت�س ,ال ال �سي
70723
رومبا فنت�س ,ال ال �سي
70724
نينغجبو ماركيز
26961
هاي  -تك كو.ليمتد
�أم �أت�ش جي �آي بي هولدينغ
72265
(�سنغافورة) بي تي �إي .ليميتد
� 27066سي �إن �إت�ش �إندا�سرتيال �إن.فـي
� 27067سي �إن �إت�ش �إندا�سرتيال �إن.فـي
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
26844
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
26842
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
26848
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
26849
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
26846
و�شركاه للت�سويق املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
26840
و�شركاه للت�سويق املحدودة
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

1991/8/31
2011/10/16
2011/10/16
2011/10/16

التجارة وال�صناعة

2002/1/1

التجارة وال�صناعة

2012/1/14

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2002/1/13
2002/1/13

التجارة وال�صناعة

2001/12/23

التجارة وال�صناعة

2001/12/23

التجارة وال�صناعة

2001/12/23

التجارة وال�صناعة

2001/12/23

التجارة وال�صناعة

2001/12/23

التجارة وال�صناعة

2001/12/23
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البنـك املركــزي العمانــي
�إعـــــــالن
ا�ستنـادا إ�لـى املادة  ( 17أ� ) مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم ،2000/114
يعلـن البنـك املرك ــزي العمانـ ــي ب ـ ـ�أن امليزاني ـ ــة العمومي ــة للفتـ ــرة املنتهي ـ ــة ف ــي 2021/9/30م,
كانت كما يلي:
املوجودات (الأ�صول):

2021/9/30م 2020/9/30م
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين
(بالألـف)
(بالألـف)
(بالألـف)

الذهـب و الف�ضة
املوجودات الأجنبية:
3.684٫476
�أ � -أر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج
ب  -احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 407.572
2٫988٫034
ج  -الأوراق املالية الأجنبية
امل�ستحقات من احلكومة
امل�ستحقات من البنوك املحلية
ح�صة ال�سلطنة لدى �صندوق النقد الدويل
املوجودات الثابتة ( �صافـي )
املوجودات الأخرى

املجمـــــوع

املطلوبات (اخل�صوم):
النقد امل�صدر
امل�ستحقات للحكومة
امل�ستحقات للبنوك املحلية:
1.636.754
�أ  -البنوك التقليدية
333.961
ب  -البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى
ح�ساب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين
القيمة ال�صافية:
1.000.000
�أ  -ر�أ�س املال
426.038
ب  -االحتياطيات العامة
205.900
ج � -أخــرى

617

663

7.080٫082
33.677
271.139
224.075
43.451
74.503

6.521.109
1.062.928
45
223.886
43.252
72.818

7.727.544
========

7.924.701
========

1.722.638
1.740.085

1.793.463
1.288.411

1.970.715
438.026
224.142

2.736.857
231.140
223.929

1.631.938

1.650.901

========= 7٫924.701
7.727.544
=========

املجمـــــوع

البنك املركزي العماين
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية الثاقبة للتقنيات �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الر�ؤية الثاقبة
للتقنيات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٥٨٦٤وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخليال الراقي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخليال الراقي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٧٥٠٥٤٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط الألفية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة م�سقط الألفية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٢١٣٦٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٥٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٧٤٦٦٠٠٢ - ٢٢٣٦٨٤٦٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب مزارز لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوب �آ�سيا وال�شرق الأو�سط للإدارة �ش.م.م
يعلن مكتب مزارز لال�ست�شارات والتدقيق أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوب �آ�سيا وال�شرق
الأو�سط للإدارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٨٨٨٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٤٣:ر.ب١٣٣:
هاتف رقم٩٩٣٨٥١٥١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباز الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الباز الوطنية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،٤٠٧٥٠٨٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٥٤٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٦٣١٤٢٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فهمي بن نا�صر بن را�شد ال�سابقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ستان �ش.م.م
يعلن فهمي بن نا�صر بن را�شد ال�سابقي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�ستان �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٤٤٩١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٤م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٣٨٨٧٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحافل املتحدة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املحافل املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٦٦٤٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/٨/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٨٧:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٢٩٦٠٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعبي و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الناعبي و�شركاه
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٨١٢٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٨٧:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٢٩٦٠٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الناعبي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن �سامل بن حممد الناعبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الناعبي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦١٥١٨وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٨/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٨٧:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٢٩٦٠٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
غالب بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر امللدة للتجارة �ش.م.م
يعلن غالب بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فجر امللدة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٩٤٤٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٧٧:ر.ب٣١٤:
هاتف رقم٩٩٣٥٥٩٧٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن عبداللـه بن عبدالرحمن الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�شهرة �ش.م.م
يعلن خمي�س بن عبداللـه بن عبدالرحمن الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامل
ال�شهرة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٧٠٥٧٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١٠/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٣٠٧٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن �سيف ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو نبهان ال�شكيلي للم�شاريع اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن علي بن �سيف ال�شكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو نبهان ال�شكيلي للم�شاريع
اجلديدة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٠٨٨٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٢٤٤٦٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن عبداللـه بن جمعة العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قافلة الغدير للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن عبداللـه بن جمعة العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قافلة الغدير
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٥٠٥٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٩/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٣٦٦٥٣٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحالم بنت طالب بن خليفة القطيطية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخطط النهائي للتجارة �ش.م.م
تعلن �أحالم بنت طالب بن خليفة القطيطية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة املخطط النهائي
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٩٢٥٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١٠/١٠م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
الغربة ال�شمالية  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٧٢١٥٢٠٧:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد من�صور عبداللـه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفنية اللوج�ستية �ش.م.م
يعلن حممد من�صور عبداللـه أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفنية اللوج�ستية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٦٩٠٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/١٠/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٨٦٩:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٤٧٧١٧٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن م�سعود بن حممد الرحمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتيب للتجارة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن م�سعود بن حممد الرحمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرتيب للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦١٢٢٧١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/١٠/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ١٩٠:ر.ب٣١٨:
هاتف رقم٩٩٤٧٣١٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبيد بن عامر العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر وحممد �أبناء عبيد العمري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن عبيد بن عامر العمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نا�صر وحممد �أبناء
عبيد العمري للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٥٢٥٩٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٦٧١١١٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن ها�شم الرم�ضاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بن ها�شم للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن ها�شم الرم�ضاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع بن ها�شم
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٧٤٠٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١٠/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
العتكية  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٩٥:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٥٠٤٠٣٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �سيف بن عبداللـه النوفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح املدينة املتحدة  -تو�صية
يعلن �إبراهيم بن �سيف بن عبداللـه النوفلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صروح املدينة
املتحدة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٥٨٩٩وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢١٣:ر.ب٣١٤:
هاتف رقم٩٩١٩٩١٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار احلجاب للأزياء  -ت�ضامنية
يعلن �إبراهيم بن �سيف بن عبداللـه النوفلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دار احلجاب
للأزياء  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٦٤٣٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/٩/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٧٩:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٩١٩٩١٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الغزالن العربية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغزالن العربية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٣٢٠٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٨٨:ر.ب٦٠٠:
هاتف رقم٩٤٠٠٤٤٤٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن علي بن �ضعني البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س املميزة العقارية  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن علي بن �ضعني البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سا�س املميزة العقارية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٠٩٧٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٣٣٨٨٥٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للأعمال واملقاوالت املدنية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العاملية للأعمال
واملقاوالت املدنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٥٢٦٢٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/١٠/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب البحار الوطنية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عرب البحار الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٣١٢٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/١٠/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٤٤:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٩٢٦٧٦٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالعزيز بن �سعيد بن �أحمد عكعاك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء الريف ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالعزيز بن �سعيد بن �أحمد عكعاك أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجواء الريف ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦١١٧٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٧٥٧٧٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سحائب الربونزية للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن �سعيد بن �أحمد عكعاك �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سحائب الربونزية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٥٢٧١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٧٥٧٧٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن هالل بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات م�سقط احلديثة �ش.م.م
يعلن حممود بن هالل بن حمد الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات م�سقط
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٩٥١١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٩٣:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٦٥٨٦٣٦٣ - ٢٢٠٠٤١١٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صفية بنت �سامل بن خلفان الردينية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحالم �صحم للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �صفية بنت �سامل بن خلفان الردينية أ�نـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أحالم �صحم للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠١٤٠٥وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٥٢٣٢٣٢٣:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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يون�س بن �سليمان بن حمد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شموخ للعقارات �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن حمد العامري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شموخ للعقارات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٨٤١٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٤/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢٤٤٤٩٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن �سعيد بن حمدون ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التو�صيل الآمن للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن يو�سف بن �سعيد بن حمدون ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التو�صيل الآمن
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٣٢١٠١٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٩٥٠٣٣٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن خمي�س بن علي ال�شندودي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اويل ون  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن خمي�س بن علي ال�شندودي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اويل ون  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٢٢٤٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٥٢٥٧٩٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم اجلويف ال�شعبي  -تو�صية
يعلن حممد بن خمي�س بن علي ال�شندودي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطعم اجلويف
ال�شعبي  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٢٦٠٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٥٢٥٧٩٨٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروافد املا�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�س بن علي ال�شندودي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الروافد املا�سية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٢٦٣٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٥٢٥٧٩٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن م�سلم املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امللتزم للإن�شاءات احلديثة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن م�سلم املحروقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امللتزم للإن�شاءات
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٥٨١٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩٦١:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٦٩٦٠٦٣٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-422-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٤

يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار املدن احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار املدن احلديثة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨١٤١٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٠٢٣:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٢٤٢٩١٧٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار امل�سرات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يحيى بن حماد بن �سامل اخلياري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار امل�سرات للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٥٧٩٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ١٠٢٣:ر.ب٦١١:
هاتف رقم٩٢٤٢٩١٧٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن خمي�س بن ال�شني الدفاعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدفاعي املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن �صالح بن خمي�س بن ال�شني الدفاعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدفاعي املتحدة للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٦٧٩٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٣٢:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٠٢٥٥٨٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
طالل بن حممد بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ م�سقط املتطورة �ش.م.م
يعلن طالل بن حممد بن �إبراهيم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ م�سقط
املتطورة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٢٨٦٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٩٨:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٥٩٥٠٠٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه عيدرو�س عبداللـه �آل حفيظ
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية للهند�سة والإن�شاءات �ش.م.م
يعلن عبداللـه عيدرو�س عبداللـه �آل حفيظ �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العربية للهند�سة
والإن�شاءات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٧٠٢٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٤٨٣٢٣١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن خمي�س بن �سليم البطيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن خمي�س بن �سليم البطيني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن خمي�س بن �سليم البطيني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن
خمي�س بن �سليم البطيني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٦٩٢٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٤٠٠٨٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سرحان بن �سعيد بن حممد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفوح ال�شام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سرحان بن �سعيد بن حممد املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سفوح ال�شام للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٨٠٩١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥٢:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٩٢٣٦٧٦٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن ح�سني بن حممد الربواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�ضواء �شمال الدريز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن ح�سني بن حممد الربواين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء �شمال الدريز
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠١٥٧٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٠٣٣٠٩٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمود بن �سامل بن حمود الهدابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأبجد الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن �سامل بن حمود الهدابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأبجد الوطنية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣١١٣٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٥٢:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٢١١٩٤٨٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عي�سى بن خلف بن حمود التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل املعادن للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عي�سى بن خلف بن حمود التوبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامل املعادن للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٦١٢١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٤٢:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٢٩٠١١٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حميد بن �سامل بن حميد املر�شودي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم الفوار �ش.م.م
يعلن حميد بن �سامل بن حميد املر�شودي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطعم الفوار �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٤٨٨٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٥٠:ر.ب٥١١:
هاتف رقم٩٩٢٦٩٧٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�صعب بن عبداللـه بن �صالح املجيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزامري الفنية �ش.م.م
يعلن م�صعب بن عبداللـه بن �صالح املجيني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املزامري الفنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٠٨٩٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٨٧:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم٩٦٠٢٩٢١٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلطان بن خلفان بن �سليمان احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�سقط للخدمات ال�شاملة �ش.م.م
يعلن �سلطان بن خلفان بن �سليمان احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال م�سقط للخدمات
ال�شاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٧٤٥٦١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣١٥١٥٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �أحمد بن �سلطان املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أوتار �شنا�ص املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن �أحمد بن �سلطان املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أوتار �شنا�ص املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٥٣٥١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �شنا�ص  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٤٠٠٧٧٢٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حميد بن را�شد بن �سامل احلامدي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حميد بن را�شد بن
�سامل احلامدي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،٨٠٤٦٤٨٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٣٣:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٣١٢٢١١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
قي�س بن �إبراهيم بن �أحمد ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكنلوجيا للبناء �ش.م.م
يعلن قي�س بن �إبراهيم بن �أحمد ال�شيزاوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تكنلوجيا للبناء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٦٥١٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٩٧٠٠٠٠١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن يو�سف بن حمد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمبز الكعك  -تو�صية
يعلن حممد بن يو�سف بن حمد احلارثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خمبز الكعك  -تو�صية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٧٦٨٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٢١٢:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٨٥١٥٨٤٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يعقوب بن حميد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الدار الوطنية �ش.م.م
يعلن يعقوب بن حميد بن �سعيد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صروح الدار الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٤٧٧٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٠٦٠٧٠٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سليمان بن حممد الراجحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة اخلالبة للتجارة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سليمان بن حممد الراجحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الواحة اخلالبة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٨٠٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥١٠:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٩٨٤٤٢٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمود بن �سعيد بن زهران اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فر�سان الباطنة الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حمود بن �سعيد بن زهران اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فر�سان الباطنة
الوطنية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٣٩٥٦٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٨٣٣:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٢٠٦٦٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن بخيت بيت فا�ضل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرع الواقي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن بخيت بيت فا�ضل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدرع الواقي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١١٤٩٢٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار
�ص.ب ٦٣:ر.ب٢١٧:
هاتف رقم٩٩٤٩٧٧٧١:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن علي بن �سيف ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شاير الوعد للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن علي بن �سيف ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�شاير الوعد للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦١٦٧٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٤٢٣٥٢٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �أحمد بن �سعيد احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صخور خ�ضراوين العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن �أحمد بن �سعيد احل�ضرمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صخور خ�ضراوين العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٠١١١٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٦٦٩٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خمي�س بن �سعيد بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سندرو�س الدولية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن خمي�س بن �سعيد بن علي العلوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سندرو�س الدولية للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٣٩٢٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢١٣٥٣٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فيالفان �شينا دواراي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ترينج انفوكوم �ش.م.م
يعلن فيالفان �شينا دواراي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ترينج انفوكوم �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى
�أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣١٦٣٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٧م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٥٦٧٧٢٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مراد غالم حيدر قادر بخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق التجارية املتكاملة �ش.م.م
يعلن مراد غالم حيدر قادر بخ�ش البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الآفاق التجارية
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٦٢٤٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١:ر.ب١١٨:
هاتف رقم٩٩٣٢٥٤٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن �سامل بن خمي�س امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تغاريد الغملول للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن �سامل بن خمي�س امل�شايخي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تغاريد الغملول
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٧٢٩٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/١٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٨:ر.ب٤١٥:
هاتف رقم٩٥٥٦٨٠٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سلم بن علي �أحمد جعبوب وولده للتجارة  -تو�صية
يعلن م�سلم بن علي بن �أحمد جعبوب �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سلم بن علي �أحمد جعبوب
وولده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٥٧٩٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥٠٦١١٧٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن را�شد بن �سليمان الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل ال�سماء للتجارة  -تو�صية
يعلن هالل بن را�شد بن �سليمان الغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هالل ال�سماء للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٦٦٣٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
�ص.ب ١١١:ر.ب٥١٢:
هاتف رقم٩٥٥٩٥٤٨٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن ر�ضا بن حم�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املح�سن للكهرباء �ش.م.م
يعلن حممد بن ر�ضا بن حم�سن اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املح�سن للكهرباء �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٣٣٢٧٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٢٦٣٠٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحمن بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي املدينة اجلديدة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن �أحمد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي املدينة
اجلديدة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٨٨٤٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣١١:ر.ب٤٨٧:
هاتف رقم٩٢٢٩٢٥٤٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
منري بن عبداللـه بن دروي�ش البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نهر امللوك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن منري بن عبداللـه بن دروي�ش البو�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نهر امللوك للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٢٣٣٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧٩٩٥١٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �أحمد بن حممد امل�سهلي الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفقاعات الزرقاء  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �أحمد بن حممد امل�سهلي الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفقاعات
الزرقاء  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٦٣٦٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٠٨٠٨٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن حمود بن حممد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإخال�ص الذهبية  -تو�صية
يعلن حممد بن حمود بن حممد اجلهوري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإخال�ص الذهبية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١١٦٩١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 2:ر.ب112:
هاتف رقم٩٨٨٠٢٢٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن �أحمد �شوري قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سامل بن �أحمد بن علي قطن و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سعيد بن �سامل بن �أحمد �شوري قطن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سامل بن �أحمد بن
علي قطن و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،2048035وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم92502229:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سلطان بن �أحمد بن علي احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سريدان اخلليج �ش.م.م
يعلن �سلطان بن �أحمد بن علي احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سريدان اخلليج �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1344386وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/9/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم93233003:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل خط ال�سعيد للتجارة �ش.م.م
يعلن عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�ستقبل خط ال�سعيد
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1203110وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب 669 :ر.ب117 :
هاتف رقم98244843:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن عبداللـه بن م�سعود املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العوبان للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن م�سعود املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العوبان للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1263292وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم94361626:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن �إبراهيم ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرتفعات ال�شمالية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن عبداللـه بن �إبراهيم ال�شحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املرتفعات
ال�شمالية للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،9015612
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/12م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية خ�صب  -حمافظة م�سندم
�ص.ب 404 :ر.ب811 :
هاتف رقم99320020:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن حمود بن حممد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإقبال الدولية  -تو�صية
يعلن حممد بن حمود بن حممد اجلهوري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإقبال الدولية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1211691وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98802249:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن دروي�ش بن علي ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أريج خ�صب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن دروي�ش بن علي ال�شحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أريج خ�صب للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1127782وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 241 :ر.ب811 :
هاتف رقم95255397:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �أحمد بن �سلمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما القرم الطبية �ش.م.م
يعلن علي بن �أحمد بن �سلمان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما القرم الطبية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1308382وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2020/3/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99331230:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حميد بن حمد بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حميد و�سعيد �أبناء حمد احلجري للتجارة -ت�ضامنية
يعلن حميد بن حمد بن �سامل احلجري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حميد و�سعيد �أبناء
حمد احلجري للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1067303وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 608 :ر.ب112 :
هاتف رقم98888601:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن علي بن �سعيد الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الغبرياء الوطنية للتجارة -تو�صية
يعلن خليفة بن علي بن �سعيد الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س الغبرياء
الوطنية للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1225615
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم94255088:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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غازي بن �أحمد بن عامر ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز جمان ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن غازي بن �أحمد بن عامر ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز جمان
ال�شاملة للتجارة -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1055154
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 684 :ر.ب211 :
هاتف رقم99491772:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
فا�ضل بن �سلطان بن فا�ضل البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�صداف املميزة للتجارة -ت�ضامنية
يعلن فا�ضل بن �سلطان بن فا�ضل البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأ�صداف املميزة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1101396وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92269022:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن �صالح العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف ور�ضا و�شركائه للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن �صالح العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يو�سف ور�ضا
و�شركائه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1352411
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1835 :ر.ب611 :
هاتف رقم93587775:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن خلف الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوريدات الهند�سية العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن خلف الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التوريدات الهند�سية
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1121655وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/9/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92275027:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يون�س بن �سليمان بن حمد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار اخلم�س العاملية �ش.م.م
يعلن يون�س بن �سليمان بن حمد العامري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البحار اخلم�س
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1022891وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99244496:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مهند بن حممد بن حمد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�صر التميز ال�شاملة �ش.م.م
يعلن مهند بن حممد بن حمد الريامي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ع�صر التميز ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1303027وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 428 :ر.ب320 :
هاتف رقم96901001:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجموعة الدولية احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجموعة الدولية
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1180656وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/12م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 644 :ر.ب130 :
هاتف رقم99267653 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي العاملية املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دبي العاملية املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1110483وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/4/19م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 644 :ر.ب130 :
هاتف رقم99267653 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية للم�شاريع املتطورة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية للم�شاريع
املتطورة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1098717وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/7م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 644 :ر.ب130 :
هاتف رقم99267653 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية الأوىل للأعمال �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية الأوىل
للأعمال �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1819909وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/1/13م ،وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 644 :ر.ب130 :
هاتف رقم99267653 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-449-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

�سامل بن عي�سى بن م�سلم املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التقنية الف�ضية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن عي�سى بن م�سلم املع�شني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع التقنية الف�ضية
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1071271وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم97088866 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفلك املا�سي للتجهيزات العلمية والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفلك املا�سي
للتجهيزات العلمية والتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1755021وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/10/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب121:
هاتف رقم99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-450-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1414

فريد بن حممد بن حبيب البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة التدبري احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن فريد بن حممد بن حبيب البطا�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التدبري احلديثة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1074635
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 24 :ر.ب111 :
هاتف رقم91154444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فريد و�أحمد للتجارة �ش.م.م
يعلن فريد بن حممد بن حبيب البطا�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فريد و�أحمد للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1296891وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 24 :ر.ب111 :
هاتف رقم91154444 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة دبي للم�شاريع  -تو�صية
يعلن يحيى بن �سامل بن خلفان ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة دبي للم�شاريع -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1839713وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم98881671 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن �سلطان بن �سعيد الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعاع الكامل للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن �سلطان بن �سعيد الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شعاع الكامل للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1048769وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية الكامل والوافـي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب 197 :ر.ب412 :
هاتف رقم92474484 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليل بن نا�صر بن حمود ال�شيذاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليقني الهند�سية �ش.م.م
يعلن خليل بن نا�صر بن حمود ال�شيذاين �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركة اليقني الهند�سية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـم  ،1007794وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 2902 :ر.ب111 :
هاتف رقم95373460 - 96111892 - 92262999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حميد بن حمد بن �سامل احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�سام املزيونة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حميد بن حمد بن �سامل احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة و�سام املزيونة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1100695وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 608 :ر.ب112 :
هاتف رقم98888601 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن علي بن نا�صر ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة مرتفعات اخلوير العامة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن علي بن نا�صر ال�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عيادة مرتفعات اخلوير
العامة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1375024وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم93367575 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلياة لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن عبا�س بن طالب بن حبيب �آل داود أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلياة لل�سفر وال�سياحة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1246474وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 669 :ر.ب117 :
هاتف رقم98244843 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن حميد بن علي القنوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شموخ الأفالج احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن �سيف بن حميد بن علي القنوبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شموخ الأفالج احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1253916وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92002702 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
الزهراء بنت عبداللـه بن جميل البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الأحالم احلديثة  -تو�صية
تعلن الزهراء بنت عبداللـه بن جميل البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض الأحالم
احلديثة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1261956وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 511 :ر.ب315 :
هاتف رقم95442773 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حفيظة بنت عدمي بن �سامل البطا�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معهد التميز لتدريب املو�سيقى والفنون �ش.م.م
تعلن حفيظة بنت عدمي بن �سامل البطا�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة معهد التميز
لتدريب املو�سيقى والفنون �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1246122
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/3م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 691 :ر.ب116 :
هاتف رقم99414792 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سقط العاملية حلماية البنية التحتية والهند�سية واملقاوالت �ش.م.م
تعلن حفيظة بنت عدمي بن �سامل البطا�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط العاملية
حلماي ــة البني ــة التحتيــة والهند�سية واملقــاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لــدى �أمانــة ال�سجـل
الـتجاري بالرقـم  ،1164575وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/14م ،وللم�صفية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 918 :ر.ب121 :
هاتف رقم99414792 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الزريقاء خلدمات املالهي و�ألعاب الت�سلية �ش.م.م
تعلن حفيظة بنت عدمي بن �سامل البطا�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الزريقاء خلدمات
املالهي و�ألعاب الت�سلية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1125243
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/3م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 691 :ر.ب116 :
هاتف رقم99414792 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجرا�س احلقيقة للتجارة والت�سويق �ش.م.م
تعلن حفيظة بنت عدمي بن �سامل البطا�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أجرا�س احلقيقة
للتجارة والت�سويق �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1012063وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/3م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 918 :ر.ب121 :
هاتف رقم99414792 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
مل�ؤ�س�سة خالد بن عقيل بن علوي مقيبل للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
م�ؤ�س�سة خالد بن عقيل بن علوي مقيبل للتجارة �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،2193817وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/7/12م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركـة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صفــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير � -سكة رقم - 4327 :مبنى رقم2835 :
الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
تليفاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفــي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
بدر بن علي بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أر�ض اخللود املميزة  -ت�ضامنية
يعلـن بدر بن علي بن عبداللـه املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أر�ض اخللود
املميزة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٩٦٣٢٨ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن عبداللـه بن �شنون ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة الواحة للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن عبداللـه بن �شنون ال�سيابي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بوابة الواحة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٥٧٧٨٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن علي بن �سيف اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما اجلزيرة الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالعزيز بن علي بن �سيف اخلرو�صي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سما اجلزيرة
الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٨٣٢٥١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن حممد الهادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة حممد بن �سلطان للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سلطان بن حممد الهادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ورثة حممد بن �سلطان
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٨٤٣٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن مراد بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة واحة �شنا�ص احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عادل بن مراد بن عبداللـه البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة واحة �شنا�ص احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٨٤٥٨٨
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن نا�صر الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق ال�شم�س لتظليل النوافذ �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سعيد بن نا�صر الريامي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شروق ال�شم�س لتظليل
النوافذ �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٣٢٩٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن را�شد الوهيبي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن من�صور بن �سعود بن �سامل املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة يو�سف بن را�شد الوهيبي
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٤٨٩١١ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يا�سر بن �سعيد بن �سامل ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الربميي الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن يا�سر بن �سعيد بن �سامل ال�شام�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �آفاق الربميي الع�صرية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٩٩٤٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار النعمى للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أنوار النعمى للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٥٤١٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حما�سن الظاهرة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حما�سن الظاهرة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠١١٩٧ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اخلليلي والغيالين و�شركا�ؤهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد لالمتيازات �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلليلي والغيالين و�شركا�ؤهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة روافد لالمتيازات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١١٩٧٢٣٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب بي كي اف
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ساوثي للمقاوالت واخلدمات امليكانيكية �ش.م.م
يعلـن مكتب بي كي اف ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �ساوثي للمقاوالت واخلدمات امليكانيكية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٨٩٨٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاجر ال�صغري للإن�شاءات  -تو�صية
يعلـن طارق بن عبدالر�سول بن �صالح الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة التاجر ال�صغري
للإن�شاءات  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٠٢٨٤ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب م�سقط للمحا�سبة
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركائز املحيط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ركائز املحيط للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٦٦٠٥ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدر�سة ال�صواهل للفرو�سية �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مدر�سة ال�صواهل للفرو�سية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٥٣٧٤٦ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صدى للم�شاريع ال�شاملة �ش�.ش.و
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�صدى للم�شاريع ال�شاملة �ش�.ش.و،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٥٩٦٠٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة االرتقاء ال�سريع للمعلومات والتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة االرتقاء ال�سريع للمعلومات
والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٧٣٤٦ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطي املرجان �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شواطي املرجان �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥١٤٩٨٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤمل للتجارة والوكاالت التجارية �ش.م.م
يعلـن مكتب م�سقط للمحا�سبة ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة امل�ؤمل للتجارة والوكاالت التجارية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٠٨٨٦٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �سعيد بن حمد احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شهور للت�صميم �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعيد بن حمد احل�ضرمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة امل�شهور للت�صميم �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٧٤٦٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صقر بن �سليمان بن �صقر اليحمدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�سامر املتحدة �ش.م.م
يعلـن �صقر بن �سليمان بن �صقر اليحمدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع ال�سامر
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٨١٧١٩١ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلفريي الذهبية  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
م�شاريع اخلفريي الذهبية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٩٤٤١٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الأعمدة الأربعة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
م�شاريع الأعمدة الأربعة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٤٨٧٥٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية الثالثية املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
الر�ؤية الثالثية املتكاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٩٩٣٨٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة املاجنو �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
بهجة املاجنو �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢١٦٣٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االوركيدا البي�ضاء �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
االوركيدا البي�ضاء �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٤٦٩٩ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن علي بن �سيف العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح الغبرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن يو�سف بن علي بن �سيف العلوي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سيح الغبرية للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٣٥٩٣ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن حميد بن حممد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر بن حميد الزدجايل و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن نا�صر بن حميد بن حممد الزدجايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة نا�صر بن حميد الزدجايل
و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٣١٢٠٦٢٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن حممد الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رمي الرئي�سي  -تو�صية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد الرئي�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أبو رمي الرئي�سي -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٦٣٨٩ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�سية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز اخلليج للإبداع �ش.م.م
تعلـن جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�سية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة مركز اخلليج للإبداع
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠١٠٨٧ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول ال�سهلة احلديثة �ش.م.م
تعلـن جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�سية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة احللول ال�سهلة
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٠٨٣٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد امل�ستقبل احلديثة  -تو�صية
تعلـن جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�سية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة رواد امل�ستقبل
احلديثة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٨٠٧٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتبة العا�صمة �ش.م.م
تعلـن جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�سية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة مكتبة العا�صمة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٩٨٦٢٧ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
-466-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤١٤

نوال بنت �إبراهيم بن عبداللـه ال�شيزاوية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد �صحار  -ت�ضامنية
تعلـن نوال بنت �إبراهيم بن عبداللـه ال�شيزاوية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة روافد �صحار -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٣١٠١٦٧ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حممد بن قا�سم بن غلوم العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة واحة القرى الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن قا�سم بن غلوم العجمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة واحة القرى الوطنية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٥٤٢٢٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سويدان بن بخيت بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سويدان بن بخيت بن �سعيد البادي و�أوالده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سويدان بن بخيت بن �سعيد البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سويدان بن بخيت بن
�سعيد البادي و�أوالده للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣١٠٥٥٢٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سهيل بن حممد بن �سهيل ال�صايغي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عطر البنف�سج املتميز  -ت�ضامنية
يعلـن �سهيل بن حممد بن �سهيل ال�صايغي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة عطر البنف�سج املتميز -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٠٠٧٥٥ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن عبا�س بن درحممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم ومقهى املدينة اخل�ضراء �ش.م.م
يعلـن علي بن عبا�س بن درحممد البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مطعم ومقهى املدينة
اخل�ضراء �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٧٣٩٢٠٤ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة طريق ال�سماء خلدمات الديكور الداخلي �ش.م.م
يعلـن علي بن عبا�س بن درحممد البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طريق ال�سماء خلدمات
الديكور الداخلي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢٢٤٩٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سان بن را�شد بن نا�صر الذهلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز اخلابورة احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلـن ح�سان بن را�شد بن نا�صر الذهلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة رموز اخلابورة احلديثة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٢٩٦٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة طالئع بركة ال�شرف للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن ح�سان بن را�شد بن نا�صر الذهلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طالئع بركة ال�شرف
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٠١٥٢٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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وليد بن علي بن دادين البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بادية بركاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن وليد بن علي بن دادين البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة بادية بركاء للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٢٣٩٧٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن �سامل بن علي العمراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر بن �سامل بن علي العمراين وابنته للتجارة  -تو�صية
يعلـن نا�صر بن �سامل بن علي العمراين ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة نا�صر بن �سامل بن
علي العمراين وابنته للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣٢٢٨٧٤٦ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ح�سن بن �سامل بن �سعيد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج عاهن  -ت�ضامنية
يعلـن ح�سن بن �سامل بن �سعيد العي�سائي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أفالج عاهن  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٦٨٠٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يا�سر بن علي بن حمود املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شروق الظاهر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن يا�سر بن علي بن حمود املالكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شروق الظاهر للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧١١٥١ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن ح�سني بن علي الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ترتا لل�ضيافة والتموين �ش.م.م
يعلـن علي بن ح�سني بن علي الرئي�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ترتا لل�ضيافة والتموين
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٨٠٢٨٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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