
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1417(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/29  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/66 

بتعـــيني اأعــ�ساء اللجنـــة العمانيــة حلقــوق الإن�ســـان.

العاملي  التحالف  اإن�ساء  اتفاقيــة  علــى  بالت�سديــق  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقـــــم 2021/67 

للأرا�سي اجلافة وبروتوكول تعديلها.

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة
                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
                                                          وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

بع�ض  ر�سوم  بتحديد   2021/11/14 فـي  �ســادر    2021/224 رقـــــــــــم  وزاري  قــــــــــرار 

الزراعية  الرثوة  وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات 

وال�سمكية وموارد املياه.
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              جهـــاز ال�صرائــب

�صادر فــي 2021/11/3 بتعديل القرار رقم 2020/113  قــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2021/248 

بت�ضكيـل جلنة التظلمات ال�ضريبية.

                                  الهيئـة العامـة ل�صـوق املـال
قــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــم خ/2021/151    �صادر فـي 2021/11/14 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة 

التنفـيذية لقانون �ضوق راأ�ض املال.

اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميـــــــــــة 
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار

الإعـــالنات اخلا�ضـــة بالن�ضــر عــن طلبــات ت�ضجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ضاأن العالمات التي مت التاأ�ضري فـي ال�ضجالت بالرتخي�ض بالنتفاع.

اإعـالن ب�ضاأن العالمات التي مت التاأ�ضري فـي ال�ضجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�ضاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�ضجلة.

ا�ضتــــــــدراك.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حنني العاملية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأرفف - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة دينة اخللد �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املطابخ املتخ�ض�ضة ملعدات املطاعم والفنادق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلياط امللكي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة القنوات العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املحيط للتطوير ال�ضاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخل�ضاب الع�ضرية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع �ضاخ�ض لالأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فاروق وجمال اأبناء يو�ضف البلو�ضي للتجارة 

واملقاولت - ت�ضامنية.



اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ودام الغاف - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبل الأ�سم للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمات البليد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العطاء الأول �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�سان املتحدة للإن�ساءات �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ر�سم ال�سحراء �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بو�سا�سو للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية للريادة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربميي للتطوير للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثلث الذهبي الدولية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاف الربكات للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ساح اللمع للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون ملنتجات الألبان والأجبان �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا�سل العاملية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية للتعبئة والتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرتامية للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغربة للخدمات امللحية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العطا�ض الدولية و�سركائه للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادق الذهبي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ال�سلم للم�ساريع املتحدة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة ال�سحية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغمد الدولية - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ الدار للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عا�سفة ال�سحراء ال�ساملة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلو�سني وال�سعيدي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمعة ال�سويق للتجارة - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الأفرا�ض التجارية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سريف املتميزة - تو�سية.

وال�ست�سارات  للهند�سة  العربية  اللبنانية  لل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعلن عن 

ل�سكو �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سغي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل خ�سراوين للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق �سنا�ض الع�سرية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح الكيومي وعلي البو�سعيدي للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار �سور العفية للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الأمل احلديثة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماأثر املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلياة ال�ساملة لل�ستثمار �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلليجية العربية الأوىل �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكتب الوطني للمعلومات التجارية �ض.م.ع.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفـــون املتحـــدة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سل�سل املتحدة لل�سناعات الفنية - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر ح�سيفني للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املد الأحمر املتحدة - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سايل للمجوهرات �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباح بن اأحمد الزدجايل ودروي�ض للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثاين وحممد الهاجري للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأرياف نزوى احلديثة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجعلي املتحدة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبلي واملعمري للتجارة �ض.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/66

بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/29

بتعـــيني اأعــ�ساء اللجنـــة العمانيــة حلقــوق الإن�ســـان

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/124 باإن�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد 

اخت�سا�ساتها،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/29 بتعيني اأع�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعني الآتية اأ�سماوؤهم، ب�سفتهم ممثلني عن كل من: جملـــ�س ال�ســـورى، ووزارة اخلارجيــة، 

ووزارة العمـــل، وهيئـــة البيئة، اأع�ســاء فـــي اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان عمال باأحكام 

املادتني )1( و)2( مــــن امللحــــق املرفــــق باملر�سوم ال�سلطانــــي رقــم 2008/124 امل�ســار اإليــه، 

وذلك على النحو الآتي:

- ال�سفـري ال�سيخ حميد بن علي بن �سلطان املعني )نائبا للرئي�س(.

- الدكتور حمود بن اأحمد بن حمد اليحيائي.

- حممــــــد بن اأحمـــــد بـن حممــــــد الرواحـــــــي.  

- الدكتور اأحمد بن عبداللـه بن عبيد حمرو�س ال�سيعري.

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 12 من ربيع الثاني �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 17 من نوفمبـــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/67

بالت�سديــق علــى اتفاقيــة

 اإن�ساء التحالف العاملي للأرا�سي اجلافة وبروتوكول تعديلها

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلــى اتفاقيـــــة اإن�ســـاء التحالـــف العاملـــي لالأرا�ســـي اجلافــة املوقعــة فـــي مدينــة الدوحــة 

بتاريخ 21 من اأبريل 2021م،

وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية اإن�ساء التحالف العاملي لالأرا�سي اجلافة املوقع فـي مدينة 

الدوحة بتاريخ 21 من اأبريل 2021م،

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها، وبروتوكول تعديلها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها، وبروتوكول تعديلها، 

وفقا لأحكامهما.

املــادة الثالثـــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سـدر فـي: 12 من ربيع الثاني �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 17 من نوفمبـــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

اتفاقيــة

 ب�ضاأن اإن�ضاء التحالف العاملي للأرا�ضي اجلافة

ديباجـــة

اإن الـــدول الأع�ضـــاء،

اإذ تــقر بـاأن الأمن الغذائي كان ق�ضية الإن�ضان الأوىل عرب التاريخ، 

واإذ تدرك اأن بلدان املناطق اجلافة معر�ضة ملخاطر ج�ضيمة جراء تغري املناخ فـي العامل، 

والنمو ال�ضكاين، وال�ضطرابات القت�ضادية والجتماعية، 

واإذ تعي حجم املخاطر التي تهدد الأمن الغذائي فـي البلدان اجلافة، 

واقتناعا منها باأن م�ضتقبل البلدان اجلافة ي�ضتدعي توجيه الهتمام اإىل البحث العلمي 

والتطور التكنولوجي فـي الزراعة فـي الأرا�ضي اجلافة، �ضعيا اإىل حتقيق م�ضتوى مقبول 

من الأمن الغذائي،

واإذ تدرك اأن ت�ضميم وتنفـيذ برامج الأمن الغذائي فـي البلدان اجلافة يتطلب اإجراءات 

فورية، وروؤية لال�ضتمرار على املدى البعيد،

املوارد حتقيقا لهدف حت�ضني  ا�ضتخدام  فـي  للتن�ضيق  الدويل  التعاون  وحر�ضا منها على 

املالية  واملوؤ�ض�ضات  الدولية  املنظمات  مع  امل�ضرتك  العمل  عرى  وتوثيق  الزراعي  الإنتاج 

املعنية بالأمن الغذائي على امل�ضتويني الدويل والإقليمي، 

واإذ ت�ضدد على �ضرورة التعاون بني البلدان اجلافة وتن�ضيق �ضيا�ضاتها لرفع م�ضتوى الأمن 

الغذائي فـي كل بلد من البلدان اجلافة، وفـيها جمتمعة، اإزاء ما تواجهه من حتديات،

قد اتفقت على ما يلي:

الف�ضـــل الأول

 اأحكــــام عامـــة

املــادة ) 1 (

التعاريف وامل�ضطلحات امل�ضتخدمة

لأغرا�ض هذه التفاقية يق�ضد بالكلمات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ض 

ال�ضياق معنى اآخر:
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اأ - التحالف: 

التحالف العاملي لالأرا�ضي اجلافة.

ب - اللجنة: 

جلنة درء الأزمات والت�ضدي لها.

ج - الأزمــة: 

اأزمة الغذاء التي حتدث عندما ترتفع معدلت اجلوع و�ضوء التغذية ب�ضكل حاد على 

امل�ضتــوى املحلـــي اأو الإقليمــــي اأو الدولـــي، نتيجـــة التبايــــن بني العـــر�ض والطلـــب 

فـي �ضوق الغذاء العاملية، اأو ب�ضبب انخفا�ض الإنتاج الغذائي جراء الكوارث الطبيعية 

وامل�ضاكل البيئية.

د - املجل�س التنفـيذي: 

ويكونــون  التحالف،  اإن�ضاء  اتفاقية  فـي  الأع�ضاء  الدول  عن  ممثلني  ت�ضم  هيئة 

ال�ضوؤون  فـي  التي ميثلونها،  الأع�ضاء  الدول  نيابة عن  القرارات  باتخاذ  مفو�ضني 

الواقعة فـي نطاق اأهداف واخت�ضا�ض التحالف وتنفـيذ اأحكام هذه التفاقية.

هـ - املدير التنفـيذي: 

املدير التنفـيذي املعني من قبل املجل�ض التنفـيذي وذلك من مواطني اإحدى الدول 

الأع�ضاء، والذي يتوىل رئا�ضة الأمانة العامة للتحالف.

و - الأمانة امل�ؤقتة: 

الأمانة التي تتوىل مهام ال�ضكرتارية ريثما تن�ضاأ الأمانة العامة.

 ط - الدول الأع�ضاء / الدولة الع�ضو: 

جميع الدول / الدولة الطرف فـي هذه التفاقية.

ي - ال�ضريـــك: 

كل دولة، اأو منظمة دولية، اأو منظمة متعددة الأطراف، اأو موؤ�ض�ضة بحثية، اأو منظمة 

التحالف  اإىل  الن�ضمام  قبلت  اخلا�ض،  للقطاع  تابعة  موؤ�ض�ضة  اأو  حكومية،  غري 

واملعايري  لالإجراءات  ووفقا  التنفـيذي،  املجل�ض  من  دعوة  على  بناء  �ضريك  ب�ضفة 

التي يحددها املجل�ض.

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

ك - الأمانة العامة: 

املكاتب الإدارية للتحالف.

ل - ال�ضندوق الط�عي: 

واملنح  والتربعات  والهبات  الطوعية  امل�ضاهمــات  يجمـــع  الذي  النقـــدي  ال�ضنـــدوق 

املقدمة من الدول الأع�ضاء وال�ضركاء وغريهم اإىل التحالف، بغر�ض متويل اأهداف 

التحالف وممار�ضة اخت�ضا�ضاته وتنفـيذ مهامه.

م - ال�ديــــع:

اأي دولة اأو منظمة اأو موؤ�ض�ضة يعهد اإليها بحفظ التفاقية.

ن - ا�ضتعرا�س الأقران: 

عملية تقييم م�ضرتك بني الدول الأع�ضاء فـي منظمة ما للتاأكد من احرتام معايري 

الكفاءة واجلودة فـي جمال حمدد.

املــادة ) 2 (

الأهــداف العامــة

ين�ضاأ التحالف من اأجل حتقيق الأهداف التالية:

الأع�ضاء من خالل حت�ضني قدراتها  للدول  الغذائي  الأمن  تعزيــز  عـــلى  العمـــل   - اأ 

وامل�ضاعدة  بالتعاون  الأزمات  ومواجهة  الغذائيــــة،  الأزمـــات  اتقـــاء  على  الفردية 

املتبادلني، وبالعتماد على املوارد الفردية واجلماعية، ح�ضب احلاجة.

ب - دعم وحت�ضني وتطوير القدرات الفردية واجلماعية ملواجهة خطر النق�ض فـي الأغذية، 

والتكليف باإجراء البحوث، وتطبيق التدابري الأكرث فعالية لقرتاح حلول جديدة 

حالت  فـي  املتبادلة  امل�ضاعدة  وتقدمي  الغذائي،  الأمن  فـي  امل�ضرتكة  للم�ضاكل 

احلاجة ال�ضتثنائية.

ج - الت�ضاور والجتماع عندما يرى اأحد الأطراف اأن خطرا داهما يهدد الأمن الغذائي 

لأي دولة اأو اأكرث، اأو لدول التحالف جمتمعة.
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املــادة ) 3 (

ال��ضــع وال�ضلحيــات القان�نيــة

1 - توؤ�ض�ض الدول الأع�ضاء، مبوجب هذه التفاقية، التحالف العاملي لالأرا�ضي اجلافة، وهو 

منظمة حكومية دولية ذات �ضخ�ضية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية الالزمة 

ملمار�ضة �ضالحياتها ومهامها، وحتقيق اأهدافها، وي�ضمل ذلك على وجه التحديد، دون 

النتقا�ض من ال�ضالحيات العامة، ما يلي:

  اأ - اإبرام املعاهدات والتفاقات والعقود.

 ب - امتالك وحيازة الأموال والأ�ضول، مبا فـي ذلك املنقولة والثابتة وحقوق امللكية 

الدولة  لقوانني  وفقا  القانونية،  الت�ضرفات  �ضور  بكافة  بها  والت�ضرف  الفكرية 

التي توجد بها الأموال والأ�ضول واحلقوق.

 ج - �ضراء الأ�ضول، وبيعها، وتاأجريها، وحت�ضينها، وت�ضغيلها.

 د - اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها.

٢ - التحالف العاملي لالأرا�ضي اجلافة هو حتالف بني الدول الأطراف فـي هذه التفاقية 

اأو التي قد تن�ضم اإليها لحقا.

املــادة ) 4 (

الخت�ضـــا�س

1 - حتقيقا لالأهداف املحددة فـي املادة )٢( من هذه التفاقية، ي�ضطلع التحالف، بحكم 

دوره ومهامه بالخت�ضا�ضات الرئي�ضية التالية:

واقرتاح  التخطيط  فــــي عمليات  التح�ضيــــنات  واقتــــراح  وا�ضتعــــرا�ض،  - حتديـــــد،  اأ   

ال�ضيا�ضات فـي الدول الأع�ضاء، بهدف تعزيز اأمنها الغذائي.

ب - ال�ضطالع بدور فاعل فـي اإجراء البحوث ومتابعة البتكارات التكنولوجية فـي 

املجالت التي تلبي احتياجات الدول الأع�ضاء فـي جمالت ا�ضتخدام املياه والطاقة 

لأغرا�ض الزراعة وفـي جمال الأمن الغذائي.

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

للدول  الإمنائية  الربامج  تنفـيذ  ب�ضاأن  القرتاحـــات  وتقديـــم  البحــــوث  تقييـــم   - ج 

الأع�ضاء وتعزيز اأمنها الغذائي.

د - اتخاذ تدابري احرتازية ل�ضتباق الأزمات الغذائية ودرئها.

التي  املخاطر  حدة  من  للتخفـيف  التدابري  واتخاذ  امل�ضرتكة  ال�ضيا�ضات  اعتماد   - هـ 

تهدد الأمن الغذائي فـي الدول الأع�ضاء.

و - تطوير قدرات الدول الأع�ضاء لتمكني كل دولة ومتكني التحالف من الت�ضدي 

للم�ضاكل واإدارة اأزمات الأمن الغذائي.

ز - ت�ضهيل م�ضاركة الدول الأع�ضاء وتن�ضيقها فـي امل�ضاعي وامل�ضاريع الدولية واملتعددة 

الأطراف فـي جمال الأمن الغذائي.

ح - تعميم فوائد اأحدث البحوث والبتكارات التكنولوجية على الدول الأع�ضاء للحد 

من �ضوء التغذية، ومكافحة اجلوع والفقر.

التنفـيذي  اأخرى على النحو الذي يقرره املجل�ض  ٢ - ي�ضطلع التحالف بوظائف ومهام 

ح�ضب احلاجة.

الف�ضــل الثانـــي

 الـدول الأع�ضـاء وال�ضركـاء

املــادة ) 5 (

الــدول الأع�ضــاء

اأع�ضاء التحالف هم من الدول التي تغطي الأرا�ضي اجلافة ن�ضبة )٥٠%( من م�ضاحة اأرا�ضيها

وتواجه خطرا حمدقا على الأمن الغذائي، وتبدي ا�ضتعدادا وقدرة على اللتزام باأهداف 

التحالف ومهامه.

املــادة ) 6 (

ال�ضركــــاء

1 - يجوز للمجل�ض التنفـيذي اأن يوجه الدعوة اإىل اأي دولة اأو منظمة دولية، اأو منظمة 

متعددة الأطراف، اأو معهد بحوث، اأو منظمة غري حكومية، اأو موؤ�ض�ضة تابعة للقطاع 

اخلا�ض، لالن�ضمام اإىل التحالف ب�ضفة �ضريك.
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٢ - يجوز لل�ضركاء امل�ضاركة فـي اأن�ضطة التحالف عمال بقرارات املجل�ض التنفـيذي.

٣ - الهـــدف مـــن مــــبداأ ال�ضراكة هو تعزيز التعاون، فـي مبادرات الهتمام امل�ضرتك، بني 

التحالف والدول التي تواجه م�ضاكل فـي الأمن الغذائي وكذلك مع املنظمات والهيئات 

التي تعنى بو�ضع وتنفـيذ برامج لالأمن الغذائي.

املــادة ) 7 (

ال�ضراكــــات

1 - يجوز للتحالف، حتقيقا لأهدافه، اأن يبني عالقات تعاون مع منظمات اأخرى، كاملنظمات 

الدولية، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وموؤ�ض�ضات القطاع 

اخلا�ض فـي الدول الأع�ضاء وفـي دول اأخرى.

٢ - يجوز للتحالف اإقامة عالقات �ضراكة ا�ضرتاتيجية للتعاون املتبادل، على املدى املتو�ضط 

والطويل، مع منظمات ت�ضعى اإىل اأهداف مماثلة.

٣ - تكون ال�ضراكات و�ضيلة لت�ضهيل تعميم ما يتو�ضل اإليه التحالف من ممار�ضات جيدة، 

ودراية تقنية، وحلول ناجعة.

الف�ضــل الثالــث

 ا�ضتعرا�س وتن�ضيق ال�ضيا�ضات

املــادة ) 8 (

اللتزام بعملية ا�ضتعرا�س ال�ضيا�ضات والت�ضاور ب�ضاأنها

1 -  تقوم عملية ا�ضتعرا�ض ال�ضيا�ضات على اأ�ض�ض من اأهمها التعاون فـي ا�ضتعرا�ض الأقران 

وي�ضارك الأع�ضاء با�ضتمرار فـي عملية ال�ضتعرا�ض املتبادل لل�ضيا�ضات والت�ضاور ب�ضاأنها 

الدول  ل�ضكان  الغذائي  الأمن  التعاون بهدف تعزيز  باعتبار ذلك عن�ضرا من عنا�ضر 

الأع�ضاء وت�ضهل هذه العملية تعميم اأف�ضل املمار�ضات وتبادل التجارب واخلرباء بني 

الدول الأع�ضاء.

٢ - يحدد املجل�ض التنفـيذي بناء على اقرتاحات املدير التنفـيذي اأهداف عملية ا�ضتعرا�ض 

ال�ضيا�ضات بني الدول الأع�ضاء واآليات �ضريها.
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املــادة ) 9 (

اأهداف عملية ال�ضتعرا�س

واأكادمييني، يعينهم  بال�ضتفادة من خدمات خرباء وعلماء  ال�ضتعرا�ض  1 - جتري عمليات 

املجل�ض التنفـيذي خ�ضي�ضا لهذه املهام وتقتــ�ضي عملـــية ال�ضتعـــرا�ض النظــــر فـي ال�ضيا�ضات 

وتقدمي التو�ضيات لتح�ضني النظـــم القائمـــة فـي الدول الأع�ضاء بحيث ت�ضاهم فـي:

 اأ - تعزيز الأمن الغذائي ملواطني الدول الأع�ضاء واملقيمني على اأرا�ضيها.

ب - حتقيق ا�ضتدامة الزراعة وحماية املوارد النادرة.

ج - تو�ضيع قاعدة املعرفة لدى الدول الأع�ضاء وتنظيمها وحماية املوارد الطبيعية، 

وتقييم نظم التعليم القائمة )مبا فـي ذلك خدمات الإر�ضاد الزراعي( من حيث 

فعاليتها ومالءمتها لغر�ض اإنتاج الأغذية، ونقلها، وتخزينها، وا�ضتهالكها.

د - تقييم مدى اإمكانية ا�ضتخدام التقدم العلمي والتكنولوجي فـي حتقيق الأمن الغذائي.

هـ - حتقيق امل�ضتوى الأمثل من الكفاءة فـي اإنتاج الأغذية وا�ضتخدام املوارد الطبيعية 

من مياه وطاقة.

و - حت�ضني اإمكانات احل�ضول على التمويل لقطاعات الزراعة والغذاء.

٢ - توثق النتائج والتو�ضيات املنبثقة من كل عملية ا�ضتعرا�ض فـي تقرير واف يحلل بنية 

ال�ضيا�ضات القائمة ويقرتح تدابري ملعاجلة امل�ضاكل وتن�ضيق ال�ضيا�ضات مبا يخدم اأهداف 

التحالف.

الف�ضــل الرابــع

 البح�ث والعل�م والتكن�ل�جيا

املــادة ) 10 (

اللتزام بالتعاون فـي البحث والبتكار التكن�ل�جي

1- يدعم التحالف البحث والبتكار التكنولوجي لتطوير املعارف وتبادلها بني الدول الأع�ضاء، 

وذلك بهدف حت�ضني قدرتها فـي جمال الأمن الغذائي وحماية وتوفـري املياه والطاقة. 

ويركز العمل فـي جمال البحث والبتكار على �ضد الثغرات فـي املجالت املعرفـية الهامة 

ومعاجلة امل�ضاكل فـي اأجهزة التنفـيذ، مع احلر�ض على ال�ضتفادة من البحوث واملبادرات 

القائمة فـي منظمات وهيئات اأخرى جتنبا لالزدواجية.
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٢ - ميول برنامج البحث والبتكار من جملة م�ضادر منها ال�ضندوق الطوعي للتحالف 

البحوث  ومعاهد  الأطراف  واملتعددة  الدولية  املنظمات  اإىل  التمويل  توجيه  وميكن 

واملوؤ�ض�ضات الأكادميية وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض، والعلماء الأفراد، وذلك وفقا ملا يقرره 

املجل�ض التنفـيذي عند احلاجة.

الف�ضــل اخلامــ�س

امل�ضاعـــدة املتبادلـــة

املــادة ) 11 (

غايـات امل�ضاعـدة املتبادلـة

يكتفـي  ولن  الغذائي  الأمن  انعدام  مل�ضاكل  اجلذرية  الأ�ضباب  مبعاجلة  التحالف  يعنى 

املجل�ض  بقرارات  عمال  امل�ضاعدة  وتبادل  باجلهوزية  الأع�ضاء  ويلتزم  اأعرا�ضها  مبعاجلة 

الغذائية  املواد  الإمدادات من  فـي  النق�ض  للت�ضدي لالأزمات ومعاجلة  التنفـيذي، وذلك 

الدول  اأي دولة من  فـي  اآخر،  اإىل  الذي قد يحدث، من وقت  الزراعي  الإنتاج  ومدخالت 

الأع�ساء.

املــادة ) 12 (

اإجراءات درء الأزمات واإدارتها والت�ضدي لها

1 - ين�ضئ التحالف جلنة درء الأزمات والت�ضدي لها ويعمل الأع�ضاء على و�ضع وتن�ضيق 

وتنفـيذ اآليات لدرء الأزمات والت�ضدي لها، وذلك من خالل املجل�ض التنفـيذي وجلنة 

درء الأزمات والت�ضدي لها. ويتخذ املجل�ض التنفـيذي، بناء على م�ضورة اللجنة املذكورة، 

وح�ضبما يراه منا�ضبا، قرارات ب�ضاأن احلد الأدنى من خمزون املواد الغذائية ومدخالت 

الإنتاج الزراعي وغري ذلك من التدابري الوقائية، مبا يتما�ضى مع املبادئ التي ين�ض 

عليها هذا الف�ضل ب�ضاأن امل�ضاعدة املتبادلة.

٢ - يعود للمجل�ض التنفـيذي، بناء على م�ضورة جلنة درء الأزمات والت�ضدي لها، القرار ب�ضاأن 

املن�ضو�ض  املتبادلة،  امل�ضاعدة  العمل مبوجب  التي متلي �ضرورة  الأحداث  اأو  احلدث 

عليه فـي هذا الف�ضل، كما يحدد املجل�ض التنفـيذي جمريات امل�ضاعدة املتبادلة ت�ضديا 

لأحداث حمددة يوجه عنايته اإليها ع�ضو اأو اأكرث من الدول الأع�ضاء.
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الف�ضـــل ال�ضــاد�س

 التم�يـــل

املــادة ) 13 (

امل�ضاهمــات املقتطعــة

امليزانية  لتمويل  الإلزامية  امل�ضاهمات  لتحديد  اأ�ضا�ضا متوازنا  الأع�ضاء  الدول  ت�ضع   -  1

املعتمدة للتحالف.

٢ - حت�ضب ح�ض�ض امل�ضاهمات الإلزامية للدول الأع�ضاء بالتنا�ضب وفقا جلدول اإر�ضادي 

ياأخذ فـي احل�ضبان الناجت القومي الإجمايل للدولة الع�ضو وقدرتها القت�ضادية.

٣ - يجوز للمجل�ض التنفـيذي اأن يتلقى م�ضاهمات نقدية اأو عينية من الأع�ضاء الراغبني 

لتمويل النفقات اليومية، مبا فـي ذلك نفقات الأمانة، ومبوافقة املجل�ض التنفـيذي، 

ميكن اأن تكون هذه امل�ضاهمات ذات طابع م�ضروط اأو غري م�ضروط.

4 - يعتمد املجل�ض التنفـيذي ح�ض�ض الدول الأع�ضاء املحددة باجلدول الإر�ضادي املذكور 

املجل�ض  باعتماد  احل�ض�ض  هذه  تعديل  ويكون  عليه،  الأع�ضاء  الدول  موافقة  بعد 

التنفـيذي بناء على موافقة الدول الأع�ضاء.

٥ - يجــــوز للمجلـــ�ض التنفــــيذي اأن يتلقى م�ضاهمات نقدية اأو عينية - غري م�ضروطة - من 

اأو ال�ضركاء الراغبني لتمويل النفقات اليومية، مبا فـي ذلك نفقات  الدول الأع�ضاء 

الأمانة العامة.

الأخرى  امل�ضاهمات  اأو  املنح  اأو  التربعات  اأو  الهبات  قبول  التنفـيذي  للمجل�ض  يجوز   -٦

النقدية اأو العينية - غري امل�ضروطة - من الدول الأع�ضاء اأو ال�ضركاء اأو من غريهم 

بغر�ض متويل اأن�ضطة ومهام التحالف اأو تنفـيذ براجمه اأو اأعماله.

املــادة ) 14 (

جلنــة التدقيــق

1 - يعني املجل�ض التنفـيذي مدققني ماليني م�ضتقلني لإجراء تدقيق دوري على العمليات 

املالية مرة فـي ال�ضنة على الأقل وو�ضع تقارير التدقيق فـي متناول جميع الأع�ضاء.
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٢ - ي�ضكل املجل�ض التنفـيذي جلنة للتدقيق ت�ضم ما ل يقل عن ثالثة ممثلني من الدول 

الأع�ضاء، يعينهم املجل�ض التنفـيذي فـي بداية كل �ضنة مالية ملراجعة تقارير التدقيق 

ال�ضنوية.

٣ - يجب على اأع�ضاء جلنة التدقيق حماولة اعتماد القرارات بالإجماع وعند ذلك ي�ضجع 

تقدمي اأ�ضوات معار�ضة من اأع�ضاء جلنة التدقيق وت�ضجيل تربيرهم لها فـي حم�ضر 

الجتماع، يجب اتخاذ قرارات جلنة التدقيق باأغلبية الأ�ضوات، وفـي حال التعادل يجب 

على رئي�ض اللجنة اأن يقدم الت�ضويت املرجح.

الف�ضـــل ال�ضابـــع

 اأجهـــزة التحالـــف

املــادة ) 15 (

املجلــ�س التنفـيــذي

1 - املجل�ض التنفـيذي هو اجلهاز امل�ضوؤول عن اتخاذ القرارات، وي�ضم ممثال عن كل دولة 

من الدول الأع�ضاء فـي اتفاقية اإن�ضاء التحالف.

له  ويجوز  التحالف  الأقل مبقر  على  ال�ضنة  فـي  التنفـيذي مرتني  املجلـــ�ض  يجتـــمع   -  ٢

مبوافقة  يجوز،  وكذلك  الغر�ض،  لهذا  يعده  الذي  الزمني  للجدول  وفقا  الجتماع 

الدول الأع�ضاء، اأن يجتمع املجل�ض التنفـيذي فـي مكان اآخر يتم التفاق عليه، بخالف 

مقر التحالف، اإذا وجدت مربرات تقت�ضي ذلك الأمر.

اأ�ضا�ض  على  الأبجدي  بالرتتيب  �ضنويا  املجل�ض  رئا�ضة  على  الأع�ضاء  الدول  تتناوب   -  ٣

الأبجدية الإجنليزية.

4 - يكون للمجل�ض التنفـيذي �ضالحية مراجعة التفاقية، واتخاذ القرارات وتف�ضري اأحكام 

التفاقية.

ملناق�ضة  اآخر،  اإىل  وقت  من  اجتماعاته،  حل�ضور  ال�ضركاء  التنفـيذي  املجل�ض  يدعو   -  ٥

موا�ضيع تهمهم ولال�ضتفادة من م�ضاهماتهم.
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٦ - يتخذ املجل�ض قراراته باأغلبية اأ�ضوات الأع�ضاء احلا�ضرين ما مل يتخذ قرارا بخالف 

اأخرى للت�ضويت  اأن يعتمد قاعدة  املعتادة، وميكن  الت�ضويت  ذلك، من خالل عملية 

على القرارات ب�ضاأن موا�ضيع حمددة.

      وتتخذ القرارات ب�ضاأن ميزانية التحالف واملوافقة على متويل الأن�ضطة غري الإدارية 

من امل�ضاهمات الإلزامية، واعتماد الأنظمة والقواعد املالية، وحتديد معايري ان�ضمام 

دول اأخرى اإىل هذه التفاقية، وتعيني املدير التنفـيذي، فـي جميع احلالت، باإجماع 

جميع الأع�ضاء الذين ميلكون حق الت�ضويت.

7 - تخ�ضر احلق فـي الت�ضويت فـي املجل�ض التنفـيذي كل دولة تتاأخر فـي دفع م�ضاهماتها 

املجل�ض  يقرر  ل�ضنتني، ما مل  املرتتبة عليها  القيمة  يتجاوز  اأو  يعادل  الإلزامية، مبا 

التنفـيذي اأن هذا التاأخري يعزى لأ�ضباب اأو ظروف خارجة عن �ضيطرة الدولة.

٨ - ل يجوز عقد اجتماع للدول الأع�ضاء اأو املجل�ض التنفـيذي اإل بعد التاأكد من اكتمال 

الن�ضاب ال�ضروري لعقد الجتماع.

٩ - يجوز للمجل�ض التنفـيذي اإن�ضاء اأي اأجهزة فرعية لزمة ملمار�ضة مهامه واخت�ضا�ضاته، 

واخت�ضا�ضات  مهام  ال�ضاأن  هذا  فـي  التنفـيذي  املجل�ض  ال�ضادرة من  القرارات  وحتدد 

الأجهزة املن�ضاأة.

املــادة ) 16 (

الأمانــة العامــة

1 - ين�ضئ املجل�ض التنفـيذي اأمانة للتحالف تتوىل مهام ال�ضكرتارية حتت �ضلطة املجل�ض 

عمل  برنامج  بتنفـيذ  الأمانة  وتعنى  التنفـيذي  املدير  وتوجيه  وباإ�ضراف  التنفـيذي، 

التحالف وحتقيق اأهدافه.

٢ - يعني املجل�ض التنفـيذي مديرا تنفـيذيا من بني مر�ضحي الدول الأع�ضاء متتد وليته 

لفرتة اأربع �ضنوات، ول يجوز اأن ي�ضغل املن�ضب لأكرث من وليتني متتاليتني، ويجوز 

للمجل�ض التنفـيذي اإعفاء املدير التنفـيذي من مهامه.

اأعلى  ويتوىل  العامة  الأمانة  اإىل  امل�ضندة  واملهام  بالوظائف  موؤقتة  اأمانة  ت�ضطلع   -  ٣

موظفـيها رتبة مهام املدير التنفـيذي للتحالف موؤقتا، حتى يتم اإن�ضاء الأمانة العامة 

وتعيني املدير التنفـيذي.

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

الف�ضـــل الثامـــن

 م�ضائـل ماليـة واإجرائيـة

املــادة ) 17 (

املــ�ارد املاليــة

1 - ميول التحالف من:

  اأ - امل�ضاهمات الإلزامية للدول الأع�ضاء.

ب - امل�ضاهمات الطوعية التي ترد اإىل ال�ضندوق الطوعي من الدول الأع�ضاء.

ج - امل�ضاهمات والتربعات والهبات واملنح الطوعية، ومنها م�ضاهمات امللكية الفكرية، 

والهبات العينية، الواردة من م�ضادر غري حكومية ومن القطاع اخلا�ض وال�ضركاء.

د - بيع املطبوعات.

هـ - عوائد الودائع والرثوات.

و - التمويل املبتكر.

ز - اأي م�ضادر اأخرى متوفرة وفقا للقواعد والأنظمة املالية التي يعتمدها املجل�ض 

التنفـيذي.

٢ - تدعى الدول الأع�ضاء - بح�ضب احلاجة - اإىل دعم التحالف مب�ضاهمات طوعية �ضنوية 

فـي التمويل الأ�ضا�ضي، وبامل�ضاركة بفعالية فـي الأن�ضطة، وبو�ضائل منا�ضبة اأخرى.

املــادة ) 18 (

املقـــر

1 - يتخذ التحالف مقرا دائما له فـي مدينة الدوحة فـي دولة قطر وي�ضم املقر مكاتب 

الأمانة العامة، وتعقد فـيه اجتماعات املجل�ض التنفـيذي واملجل�ض ال�ضت�ضاري فـي حال 

اإن�ضائه ما مل يتخذ املجل�ض التنفـيذي قرارا بخالف ذلك.

خدمة  اأجل  من  اإقليمية  مكاتب  بتاأ�ضي�ض  قرارا  يتخذ  اأن  التنفـيذي  للمجل�ض  يجوز   -  ٢

اأهداف التحالف.

املــادة ) 19 (

اللغـــات

يتخذ التحالف من اللغات العربية والإنكليزية والفرن�ضية لغات ر�ضمية ولغات عمل وت�ضدر 

باللغات الثالث جميع القرارات والوثائق املتعلقة بربامج التحالف.
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املــادة ) 20 (
المتيــازات واحل�ضانــات

اأرا�ضي كل دولة من الدول الأع�ضاء، ما عدا  1 - يتمتع التحالف وجميع موظفـيه، على 

من هم من رعايا هذه الدولة، بالأهلية القانونية وبالمتيازات واحل�ضانات الالزمة 

ملمار�ضة وظائفهم مبا يتوافق مع اأهداف التحالف.

٢ - يحدد الو�ضع القانوين ملقر التحالف فـي الدولة امل�ضيفة والمتيازات واحل�ضانات التي 

متنح ملوظفـيه فـي اتفاق منف�ضل للمقر يعقد مع الدولة امل�ضيفة.

٣ - متكن المتيازات واحل�ضانات التي تعطى مبوجب هذا التفاق موظفـي التحالف من 

ال�ضرورة،  عند  للتحالف،  ويجوز  تامة،  وبا�ضتقاللية  وجه  اأكمل  على  مهامهم  اأداء 

الأع�ضاء متنح مبوجبها المتيازات  الدول  اأخرى من  ثنائية مع دول  اتفاقات  اإبرام 

واحل�ضانات ملوظفـي التحالف من تلك الدول.

الف�ضـــل التا�ضــع
 اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 21 (
التنفــــيذ

1 - تعمل الدول الأع�ضاء على اتخاذ كافة التدابري الوطنية املنا�ضبة لتنفـيذ اأحكام هذه 

التفاقية، والقرارات ال�ضادرة عن املجل�ض التنفـيذي، وال�ضيا�ضات والربامج الأخرى 

التي يعتمدها التحالف.

٢ - من اأجل الوفاء بالتزاماته مبوجب هذه التفاقية، تقوم كل دولة ع�ضو بتعيني جهة 

ات�ضال لتكون جهة الت�ضال الوطنية لتاأمني التوا�ضل الفعال مع الأمانة التنفـيذية 

وغريها من الدول الأع�ضاء.

٣ - تنفـيذ اأو تف�ضري اأحكام هذه التفاقية مرهون بالحرتام الكامل وعدم خمالفة القوانني 

اأو القواعد اأو النظم املعمول بها فـي الدول الأع�ضاء.

املــادة ) 22 (
ت�ض�يــة النزاعــات

فـي حال ن�ضوب نزاعات اأو خالفات فـي �ضياق تطبيق اأو تف�ضري اأحكام هذه التفاقية، تدخل 

الدول الأع�ضاء اأو جمموعات الدول الأع�ضاء املتنازعة فـي مفاو�ضات بهدف اإيجاد حل ودي 

فـي هذا ال�ضاأن وفـي حال تعذر التو�ضل اإىل ذلك، يتم حل النزاع اأو اخلالف بالطرق الدبلوما�ضية.
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املــادة ) 23 (

الن�ضمــام والت�ضديــق

القانونية  ملتطلباتها  وفقا  التفاقية  على هذه  الت�ضديق  الأع�ضاء  الدول  على  - يجب   ١

ومت  عليها  �ضدقت  التي  للدول  بالن�ضبة  النفاذ  حيز  التفاقية  هذه  تدخل  الوطنية، 

اإيداع ت�ضديقاتها لدى الوديع.

٢ - يجوز للدول الأع�ضاء دعوة اأي دولة اإذا كان ان�ضمامها �ضوف ي�ضهم فـي دعم وحتقيق 

باإيداع �ضك  التفاقية  فـي هذه  املدعوة طرفا  الدولة  وت�ضبح  التفاقية  مبادئ هذه 

الن�ضمام لدى الوديع ويتوىل الوديع اإ�ضعار جميع الدول الأع�ضاء ب�ضكوك الن�ضمام 

التي تودع لديه.

اأو ينتق�ض - باأي حال من  اأنه يحد  اأحكام هذه التفاقية على  اأي ن�ض من  ٣ - ل يف�ضر 

الأحوال - من اللتزامات املرتتبة على اأي دولة من الدول الأع�ضاء مبوجب املعاهدات 

والتفاقيات الدولية الأخرى.

املــادة ) 24 (

بــدء الإنفـــاذ

تدخل هذه التفاقية حيز النفاذ فور الت�ضديق عليها من قبل )5( خم�ض دول من الدول 

املوقعة عليها.

املــادة ) 25 (

الن�ضحــــاب

يجوز لأي من الدول الأع�ضاء الن�ضحاب من هذه التفاقية بعد تقدمي اإ�ضعار خطي يفيد 

بذلك - عرب القنوات الدبلوما�ضية - اإىل الأمانة العامة للتحالف وجميع ممثلي الدول 

ا�ضتالمهم  تاريخ  من  �ضهرا  ع�ضر  اثني   )١٢( بعد  الن�ضحاب  وي�ضري  والوديع،  الأع�ضاء 

لالإ�ضعار اخلطي املذكور، ويتوقف العمل بجميع حقوق والتزامات الدولة الع�ضو املن�ضحبة 

من هذه التفاقية اعتبارا من تاريخ �ضريان الن�ضحاب.
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املــادة ) 26 (

الوديــــع

1 - تكون دولة قطر هي الوديع لهذه االتفاقية.

2 - تودع الن�صخة االأ�صلية لهذه االتفاقية لدى الوديع.

3 - ير�صل الوديع اإىل الهيئات الوطنية املعينة من قبل الدول االأع�صاء ن�صخا م�صدقة من 

االتفاقية.

4 - ما مل تن�ص هذه االتفاقية على خالف ذلك، فاإن اأي اإخطار من اأي دولـــة عــ�صو يجــب 

اأن ير�صل اإىل الوديع مع ذكر الدول االأع�صاء املوجه اإليها ذلك االإخطار.

5 - يتوىل الوديع اإبالغ الدولة الع�صو املعنية باالإخطار، وتوؤكد الدولة الع�صو - بر�صالة 

اإىل الوديع - ا�صتالمها لالإخطار املذكور.

حررت هذه االتفاقية ووقعت مبدينة الدوحة بتاريــخ 15 مــن اأكتوبــر 2017م، فـــي ن�صخــة 

اأ�صلية واحدة، تت�صاوى فيها الن�صو�ص العربية واالإنكليزية والفرن�صية فـي احلجية.

اأدناه، املفو�صون من طرف حكوماتهم، بالتوقيع على هذه  واإثباتا ملا تقدم، قام املوقعون 

االتفاقية.

عـن �سلطنــة عمـان

�سعادة ال�سفري / جنيب بن يحيى البلو�سـي

�سفري  �سلطنة عمان املعتمد لدى دولة قطر
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بروتوكول بتعديل اتفاقية اإن�ساء التحالف العاملي للأرا�سي اجلافة

اإن الدول االأع�صاء فـي التحالف العاملي لالأرا�صي اجلافة،

رغبة منها فـي تعديل اتفاقية اإن�صاء التحالف العاملي لالأرا�صي اجلافة املوقعة فـي الدوحة 

بتاريخ 15 من اأكتوبر 2017م، وامل�صماة فـي ما يلي "االتفاقية"،

قد اتفقت على ما يلي:

املــادة ) 1 (

ت�صتبدل الفقرة )4( من املادة )15( من االتفاقية بالن�ص التايل لتقراأ على النحو التايل: 

"يكون للمجل�ص التنفيذي �صالحية مراجعة االتفاقية، واتخاذ القرارات وتف�صري اأحكام 

االتفاقية". 

املــادة ) 2 (

ت�صتبدل الفقرة )1( من املادة )26( من االتفاقية بالن�ص التايل لتقراأ على النحو التايل:

"تكون دولة قطر هي الوديع لهذه االتفاقية".

املــادة ) 3 (

يعترب هذا الربوتوكول جزءا من االتفاقية ويدخل حيز النفاذ فور التوقيع عليه من طرف 

)5( خم�ص من الدول امل�صدقة على االتفاقية.

واإثباتا ملا تقدم، قام املوقعون اأدناه، املفو�صون بذلك وفقا لالأ�صول من طرف حكوماتهم، 

بالتوقيع على هذا الربوتوكول كل فـي التاريخ الوارد اإزاء اإم�صائه.

حرر هذا الربوتوكول فـي مدينة الدوحة بتاريخ 31 من يناير 2021م، من ن�صختني اأ�صليتني 

حالة  وفـي  احلجية،  ذات  منها  ولكل  والفرن�صية،  واالإجنليزية  العربية  اللغات  من  بكل 

االختالف فـي تف�صري ن�صو�ص هذا الربوتوكول يرجح الن�ص املحرر باللغة االإجنليزية.

عـن �سلطنــة عمـان

�سعادة ال�سفري / جنيب بن يحيى البلو�سـي

�سفري  �سلطنة عمان املعتمد لدى دولة قطر 
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مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنــح و�ســـام عمـان املدنـي مـن الدرجـة الثانيـة لكـل مـن:

1- معايل / �سي�سريو اإتو

2 - معايل / تـــــارو كونــو

3 - معايل / يا�سوتو�سي ني�سيمور

وذلك تقديرا من لدن جاللته - اأعزه اللـه - جلهودهــم واإ�سهاماتهــم الطيبــة فـي تعزيــز 

العالقات الثنائية بني �سلطنة عمان واليابان فـي خمتلف املجاالت.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ 7 مــن ربيع الثاين 1443هـ، املوافــــــق 12 مـن نوفمرب 2021م.
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري

رقــم 2021/224
بتحديد ر�سوم بع�ض اخلدمات 

التي تقدمها وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

ا�ستنادا اإىل قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/22،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم 2021/23،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر
املــادة الأولــــى

حتدد ر�سوم بع�ض اخلدمات التي تقدمها وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه، 

وفقا للجدول الآتي:

قيمة الر�سم اخلدمــــةم
بالريال العماين

150 �سنويااإ�سدار اأو جتديد ترخي�ض م�ست�سفى بيطري خا�ض1

50 �سنويااإ�سدار اأو جتديد ترخي�ض عيادة بيطرية خا�سة2

50 �سنويااإ�سدار اأو جتديد ترخي�ض �سيدلية بيطرية خا�سة3

75 �سنويااإ�سدار اأو جتديد ترخي�ض خمترب بيطري خا�ض4

5
اإ�سدار اأو جتديد ترخي�ض مزاولة مهنة الطب 

البيطري للطبيب البيطري اأو م�ساعده اأو املمر�ض
25 �سنويا

6

اختبار اأو اإعادة اختبار طبيب بيطري

 اأو م�ساعد طبيب بيطري للح�سول على ترخي�ض 

مزاولة مهنة الطب البيطري

30

7
بدل فاقد اأو تالف جلميع خدمات امل�ساريع 

احليوانية اأو البيطرية
2
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املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي:   9  /  4 / 1443هـ 

املوافـــــق:  14 /11/ 2021م

د. �سعــــود بن حمــــود بن اأحمــد احلب�ســـي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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جهـــاز ال�ضرائــب

قـــرار  

رقــم 2021/248

بتعديل القرار رقم 2020/113 بت�ضكيـل جلنة التظلمات ال�ضريبية

ا�ستنادا اإىل قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28،

واإىل قانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/23،

واإىل قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/66 باإن�ساء جهاز ال�سرائب،

واإىل نظام جهاز ال�سرائب واعتماد هيكله التنظيمي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/42،

واإىل القرار رقم 2020/113 بت�سكيل جلنة التظلمات ال�سريبية،

واإىل موافقة جمل�س الوزراء املوقر،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبـــدل بالبنـــد )5( مـــن املادة االأولــى مــن قرار ت�سكيل جلنــة التظلمـات ال�سريبيـة امل�سار اإليه، 

البند االآتي:

"5 - الفا�سل / �سيف الدين بن مازن العمد                                           ع�سوا".

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره. 

�ضـدر فـي: 27 /   3  /1443هـ

املـوافــــق:   3  / 11 /2021م
                                                                    �ضعـود بن نا�ضر بن را�ضد ال�ضكيلي 
                                                                     رئيــــــــــــــــ�س جهـــــــــــــــــاز ال�سرائــــــــــــــب 
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الهيئـة العامـة ل�سـوق املـال

قــــرار

رقـم خ/2021/151

بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املال

ا�ستنادا اإىل قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بن�سي البندين )8( و)9( من املادة )331( من الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق 

راأ�س املال امل�سار اإليها، الن�سان الآتيان:

ال�ستحقــاقمقـدار الر�سـمالر�ســمم

8

ر�سم ترخي�س 

�سركة عمانية 

اأو فرع ل�سركة 

اأجنبية للعمل 

فـي جمال

 الأوراق املالية

مائة وخم�سون األف ريال عماين

مرة واحدة عند 

اإ�سدار الرتخي�س، 

فـيما عدا الرتخي�س 

لل�سركة اأو الفرع 

ملمار�سة ن�ساط من�سة 

التمويل اجلماعي 

فـي�سري من الأول 

من يناير 2023م  
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ال�ستحقــاقمقـدار الر�سـمالر�ســمم

9

ر�سم ممار�سة 

ن�ساط 

من اأن�سطة 

ال�سركات العاملة 

فـي جمال

 الأوراق املالية

1 - الو�ساطة: خم�سون األف ريال عماين.

2 - اإدارة حمافـظ الأوراق املاليـــــــة: خم�سة 

اآلف ريــال عمانـي.

اآلف  اإدارة �سناديق ال�ستثمار: خم�سة   - 3

ريال عماين.

ريــال  اآلف  ع�ســـرة  الإ�ســــدارات:  اإدارة   -  4

عماين.

5 - ت�سويـق الأوراق املاليـــة غيـــر العمانيـــة: 

ع�ســـــرة اآلف ريال عماين.

6 - البحث وتقدمي امل�سورة املتعلقة بال�ستثمار 

خم�ســـة  املدرجـــة:  املاليــــة  الأوراق  فـي 

اآلف ريال عماين.

7 - �سانـع ال�سـوق: ع�سرة اآلف ريال عماين.

8 - احلفظ والأمانة: ع�سرة اآلف ريال عماين.

9 - التمويــــل الهام�ســـي: ع�سرة اآلف ريال 

عماين.

10 - هيكلـة املنتجـات: ع�سرة اآلف ريال عماين.

11 - وكيــــل حملــــة ال�ســــندات: ع�ســــرة اآلف 

ريال عماين.

12 - مدير ال�ستثمار: خم�سة اآلف ريال عماين.

13 - من�ســــة التمويـــل اجلماعـــي: خم�سة اآلف 

ريال عماين.

مرة واحدة 

عند املوافقة 

على ممار�سة 

الن�ساط، فـيما عدا 

ترخي�س ممار�سة 

ن�ساط من�سة 

التمويل اجلماعي 

فـي�سري من

 الأول من يناير 2023م
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املــادة الثانيــــة

اإليها، بند  امل�سار  املال  املادة )125( من الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س  اإىل  ي�ساف 

جديد برقم )13( ن�سه الآتي:

" 13 - من�سة التمويل اجلماعي: خم�سة وع�سرون األف ريال عماين".

املــادة الثالثــــة

برقم  جديدة  مادة  اإليها،  امل�سار  املال  راأ�س  �سوق  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  اإىل  ت�ساف 

)128مكررا(، ن�سها الآتي:

" املــادة ) 128 مكـــررا (

 تقــــوم ال�سركـــة اأو الفـــرع املرخـــ�س له مبمار�ســـة ن�ساط من�سة التمويل اجلماعي باإن�ساء 

اأمـــوال مـــن اجلمهور على �سكل تربعات  اإلكرتونــــي ي�سمـــح بتجميـــع  اأو توفـيـــر نظــــام 

اأو مكافاآت اأو اأدوات دين اأو م�ساهمات فـي راأ�س املال اأو اأي �سكل اآخر يوافق عليه املجل�س 

لتمويـــل رائــد اأعمال اأو م�ســـروع بعينــــه، وذلك وفـــق ال�سوابـــط التـــي ت�سدرهــا الهيئــة 

فـي هذا ال�ساأن.

  ويحظر على ال�سركة اأو الفرع املرخ�س له ممار�سة اأي اأن�سطة اأخرى اأو جتميع الأموال 

لإقرا�سها".

املــادة الرابعـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي:   9  من ربيع الثاني 1443هـ
املـوافــــق:  14 من نوفمبــــــــر 2021م

    

                                                                              �سلطـان بن �سالـم بن �سعيـد احلب�سـي
                                                                               وزيـــــــر املاليـــــــــــة

                             رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/7/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

147932 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

.∑Éª°SC’G

è«∏ÿG ójÉ°üe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/8/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   2 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148298 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.(äÉjƒ∏◊Gh ∂«µdGh äÉæé©ŸG ™æ°U) õÑfl

¢ùª°ûdG ¥hô°T õÑfl :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148367 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

á«ŸÉ©dG äÉÑLƒ∏d ¿É°ù∏«ÑdG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   3 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149050 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d AÉ°Sƒ°S …OGƒH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149125 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(á«°VÉjôdG äGhOC’Gh ∞JGƒ¡dGh á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh äÉ«fhÎµdE’G ™«H) ≥jƒ°ùJ

∂J äQÉª°S :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/6 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   4 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149140 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÉÑcôŸG πcÉ«g ìÓ°UEG á°TQh

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G »LhQódG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/7 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149147 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¥ƒ°ùàdG õcôe

IQÉéà∏d ∫ÉeôdG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/9 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   5 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149237 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ,»``Ñ£dG ¢†```jôªàdG ,¢†jôªàdG QhO äÉeóN ,á«ë°üdG ájÉYôdG ,á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóN

.∫õæŸG »`a á«°†jôªàdG ájÉYôdG

IóëàŸG …È©dG »°üb ƒHCG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/12 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149289 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG Iõ«ªàŸG ¥ÈdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   6 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149290 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ,π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ,QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG

.IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG

QƒædG áeÉg :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149291 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóN

IQÉéà∏d »∏«µ°ûdG Oƒ©°ùe øH »∏Y øH óªMCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   7 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149292 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

.á«à°ùLƒd äÉeóN

á«ŸÉ©dG IÒ°üe IôjõL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149293 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,(AÉ°û©dGh  AGó¨dGh  QÉ£aE’G  πãe ΩÉ©£dG  äÉÑLh ™«ªL Ëó≤J) ºYÉ£ŸG  äÉeóN

 ,(ôFÉ£ØdG  πãe  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ™«ªL  Ëó≤J)  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  Ëó≤J  ºYÉ£e

.(ÉgÒZh áLRÉ£dG ôFÉ°ü©dG ´GƒfCG ™«ªL Ëó≤J) ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

áeÉîØ∏d »µ∏ŸG ´QódG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   8 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149294 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR ,Qƒ£Y ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe ,QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG ô°UÉæY ,QƒîH

 ,¿ƒHÉ°U ,QƒîÑdG OGƒYCG ,IQÉ«W äƒjR Qƒ£Y ,Qƒ£Y áYÉæ°U ,Qƒ£Y ,Qƒ£©dG áYÉæ°üd ∂°ùe

.á«∏«ªŒ äÉÁôc ,π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

á©«°SƒdG êhôŸG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149295 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,á«∏«ªŒ ÆÉÑ°UCG ,Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äÉÁôc ,á«∏«ªŒ á©æbCG ,¿ƒHÉ°U ,Rƒ∏dG ¿ƒHÉ°U ,Rƒ∏dG âjR

.∫ÉØWCÓd π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

á«dÉ©dG áLQódG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   9 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149296 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

.QƒîÑdGh

IQÉéà∏d ájô◊G ìÉæL :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149297 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 »≤f  Ò°TÉÑW  ¥ƒ```ë°ùe  ,AÉ````bQõdG  á````¨Ñ°üdG  π«°ù¨∏d  á∏«f  ,ô£Y  ¿Éeô¡c  ,Rƒ∏dG  ¿ƒHÉ°U

 á«ë°U hCG á«°üî°T ¢VGôZC’ π°ù¨dG äGô°†ëà°ùe ,AGƒ¡dG Ò£©J äGô°†ëà°ùe ,π«ªéà∏d

 áëFGQ ¢TÉ©fEG  äGô°†ëà°ùe ,ô©°ûdG º«©æàd äGô°†ëà°ùe ,áaÉ¶ædG äGhOCG  ¥ô©∏d á∏jõe hCG

.á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG ¢VGôZC’ ºØdG

á«dÉ©dG áLQódG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   10 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149300 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

∫ÉªYCÓd ójó÷G »ÑgòdG ó¡©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149302 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

IQÉéà∏d …óæµdG ó«L ƒHCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   11 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149303 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.QƒªàdG

ájQÉéàdG Oƒ©°S äÓfi :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149304 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.äÉYOƒà°ùŸG ìÓ°UEGh AÉ°ûfEG ,ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG ≈∏Y ±Gô°TE’G

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »`aGƒdG ÒÿG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat68.indd   12 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149305 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡JÉ≤ë∏eh äÉjÉÑ©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

á«æWƒdG ÜÉHôdG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149306 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ó«©°S »∏Y øH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   13 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149308 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.QƒîÑdG OGƒYCG ,Qƒ£Y

≥aC’G ƒëf Iƒ£N :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149309 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.É¡JÉeõ∏à°ùeh ∞JGƒ¡dGh É¡JÉ≤ë∏eh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ™«H

øeB’G ø°ü◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   14 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149310 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,á```«∏«ªŒ  á````©æbCG  ,π``«ªéàdG  ¢VGôZC’  ø£b  OGƒYCG  ,ΩÉªëà°SÓd  á«∏«ªŒ  äGô°†ëà°ùe

 ,á«∏«ªŒ  ΩÓbCG  ,π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªŒ  º≤WCG  ,¢Tƒeô∏d  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe

 ,∞«ëæàdG äÉjÉ¨d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«ægO OGƒe ,á«∏«ªŒ äÉÁôc

 ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d ,¿GƒdCG äÓjõe ô°üb äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«YhCÓd äÉ°†HÉb

 äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d ≥°UGƒd ,á«∏«ªŒ ,ø°Tƒd ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe

 ádGRE’  äGô°†ëà°ùÃ  á∏∏Ñe  πjOÉæe  ,»∏«ªŒ  ≠«Ñ°U  AÉæM  ,á«∏«ªŒ  ¢VGôZC’  QÉÑ°üdG

 ,á«JÉÑf  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,á«∏«ªŒ  äÉjÉ¨d  ÚL’ƒµdG  äGô°†ëà°ùe  ,π«ªéàdG  OGƒe

.∫ÉØWCÓd π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,π«ªéàdG äÉjÉ¨d ÜÉ°ûYCG äÉ°UÓN

IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d ÒÿG ΩÉ°ùfCG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ádÓ°U áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149311 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.¿ƒjódG π«°ü–

IQÉéà∏d »ë°ûdG øHG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   15 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149315 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(ºYÉ£ŸG) ºYÉ£ŸG äÉeóN ,(»°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG) »gÉ≤ŸG äÉeóN

∫ÉªYCÓd Iõ«ªŸG ∞WÉ©dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149327 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.º©£e

áª°UÉ©dG ñƒª°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   16 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149328 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

.(¢ùHÓŸG áWÉ«Nh º«ª°üJh π«°üØJ) ¢ùHÓŸG áWÉ«N

IQƒ£àŸG ™fÉŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/14 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149331 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

.áØ«`ØÿG

IQÉéà∏d áKÓãdG ÖcGƒµdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   17 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149332 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.á«M ÒZh á«M øLGhO

á«ÑgòdG ∫Éª°ûdG ¢ShôY :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149334 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 äÉjÉ¨d ÒbÉ≤Y ,á«ÑW äGOÉª°V ,á«ÑW äÉjÉ¨d ø£b ,á«f’ó«°üdGh á«Ñ£dG  äGô°†ëà°ùŸG

.á«ÑW äÉjÉ¨d á≤°U’ á£HQCG ,á«ÑW äÉjÉ¨d QÉª°T ,á«ÑW

∫ÉªYCÓd ¢ùÑ≤dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,ô°TƒH  áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/16 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   18 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149339 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,äÉæ«àfÉµdG  á∏≤æàŸG  hCG  áàbDƒŸG  ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,äÉjÒàaÉµdG  äÉeóN  ,»gÉ≤ŸG  äÉeóN

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¢SQƒM ¬cô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149340 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ≥FGóM äÉeóN ,á«∏°ùàdG äÉYÉb äÉeóN Ëó≤J ,¬``«`aÎ∏d äÓ```£©dG äGô```µ°ù©e äÉ``eóN

.(ÜÉ©dC’G ¿óeh á«∏°ùàdG ¿óe á£°ûfCG) á«∏°ùàdG äÉeóN ,»gÓŸG

»gGõdG πÑ≤à°ùŸG AGôK :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   19 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149341 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.(±É÷G π«°ù¨dG) ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd ≥jÈdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149342 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.º©£e hCG ≈¡≤e

IQÉéà∏d ójó÷G áaÉ«°†dG øcQ ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   20 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149349 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.∑Éª°SC’G …ƒ°Th ™«H

IQÉéà∏d Qƒ°U ÅWÉ°T ∫ÉeQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149351 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ ,áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°S ¢VôY

IQÉéà∏d ¿Éª∏°S ∞jÉf :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   21 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149352 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.äÉjƒ∏M

äÓØ◊Gh øjƒªàdG äÉeóÿ ™FGôdG ΩÉ©£dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149353 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

äÓØ◊Gh øjƒªàdG äÉeóÿ ™FGôdG ΩÉ©£dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   22 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149356 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.õHÉflh ¥Gƒ°SCG

IôgÉ¶dG Éª°S õHÉflh ¥Gƒ°SCG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149357 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

.Qƒ£Y

≥∏£ŸG ìÉéædG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   23 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149362 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe h Qƒ£©dG ™«H

∫ÉªYC’G IOÉjQ ñƒª°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149363 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H

Iõ«ªàŸG á°ûîÑdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   24 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149364 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG ,¿ÓYEGh ájÉYO

IQÉéà∏d Ú≤«dG ´GóHEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,Ö«°ùdG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149365 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.(á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh ¿óe á£°ûfCG) á«∏°ùàdG äÉeóN

»¡«`aÎdG á∏FÉ©dG õcôe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   25 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149366 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

.Ωƒë∏dG

IQÉéà∏d á«dhódG »∏¡°ùŸG á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149367 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ΩQ …OGh á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   26 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149368 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

.äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh

áãjó◊G ®ƒØfi ƒHCG ™jQÉ°ûe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149370 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ìQÉb Ωƒ‚ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/17 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   27 11/16/21   1:52 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149373

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت للطعام، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، �سمن نباتي، زيت نخيل للطعام، 

زيت زيتون للطعام، زيت دوار ال�سم�س للطعام، دهن جوز الهند، زيت بكر ممتاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املده�س للم�ساريع املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149374

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عمليات احلفر العميقة لآبار النفط اأو الغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزوى للطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلوير، ولية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/18 
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149378 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ìÓ°UEGh  áfÉ«°Uh  Ö«côJ  ,äÉÑcôŸG  π°ùZ  ,äGQÉ«°ùdG  ìÓ°UEGh  áfÉ«°U  ,äÉÑcôŸG  º«ë°ûJ

 ,äÉÑcôŸG  áfÉ«°U  ,CGó°ü∏d  IOÉ°†e  OGƒÃ  äÉÑcôŸG  á÷É©e  ,äÉÑcôŸG  ™«ª∏J  ,á«dB’G  äGó©ŸG

.á«FÉHô¡µdG äÉÑcôŸG øë°T ,í«∏°üJ á∏£©ŸG äÉÑcôŸG ìÓ°UEG äGóYÉ°ùe ,äÉÑcôŸG ∞«¶æJ

IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG ≈¡àæŸG áæjóe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149382 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(º©£e) ºYÉ£ŸG äÉeóN

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d …óªë«dG ™«HÉæj á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat68.indd   29 11/16/21   1:52 PM
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149387 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN ,äÉjÒàaÉµdG äÉeóN ,»gÉ≤ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ¥ô°ûdG êÉàjQ :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149389 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.¥ƒ°ùdG äÉ°SGQO ,ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch äÉeóN

á«ŸÉ©dG á«ÑgòdG ±hô◊G :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149397 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.çÉKC’G ó«éæJ

IQÉéà∏d …OGƒÑdG ÖjP :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149399 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG äÉeóN ,ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG

IQÉéà∏d ó«©°S »æH á©∏b :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

149400 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.(™«H •É°ûf) ™∏°ùdG ¢VôY

IQÉéà∏d …ô°UÉædG ⁄É°S º°TÉg :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149401 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.ºYÉ£ŸG äÉeóN

IQÉéà∏d ídGƒŸG ™«HÉæj :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2021/10/18 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

130442 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»gÉ≤ŸG

 

 ä’hÉ≤ŸG h IQÉéà∏d §°SGƒdG ÚgÉ°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,á«∏NGódG á¶aÉfi ,»cREG áj’h ,ôeGƒ©dG á©∏b :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/30 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

144637 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.…ƒ¨∏dG ≥«bóàdGh áªLÎdG äÉeóN

 

ä’hÉ≤ŸG IQÉéà∏d IOÉ©°ùdG áfGO á°ù°SDƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/3/24 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

148295 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.»°SÉ°SCG πµ°ûH ÜGô°ûdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸGh »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 

IQÉéà∏d áãjó◊G ∞jô£dG OQGƒe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/9/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

149432 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.(∑ôc …É°T) …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

IQÉéà∏d »ÑgòdG QÉÑ°ùŸG ácô°T :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/10/21 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1417) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

128637 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

.IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d äGÒeC’G ábGô°TEG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe á¶aÉfi ,äGôeÉ©dG áj’h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

148002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

.»Nƒî«°ûdG ô¶ædG ô°üb êÓ©d ∫ƒ∏M

»°S ∫G ∫G ,π«°S ¿Gô¨«dG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G

07940 …ÉL ¿G ,¿ƒ°ùjOÉe ,õeQÉa GO’GÒZ 5 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/8/22 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S :π`````````«cƒdG º``````````°SG
112:Ü.Q 2027 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó``∏H  ,2021/3/15  :á````jƒdhC’G  ï````jQÉJ  ,90579101  :á````jƒdhC’G  º````bQ  :á``````jƒdhC’G  ≥```````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG :ájƒdhC’G
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 106544

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية والإعالن, اإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 27401 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146812

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سمغ  عازلة(,  �سمغية  )مادة  بر�سا  والغوتا  املطاط  املعالج,  و�سبه  املعالج  غري  املطاط 

وال�سب�ستــــو�س )حريـــر �سخــري( وامليكا من هذه املواد وغري الواردة �سمن فئات اأخرى, 

البال�ستيك ب�سكل منبثق لال�ستعمال فـي ال�سناعة, مواد التغليف وال�سد والعزل, اأنابيب 

مرنة غري معدنية, اأطواق منع الت�سرب غري املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�س و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1239 ر.ب:111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147522

فـي الفئة 23 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيــــوط غـــزل, خيـــوط وغزل من القطن, خيوط وغزل للتطريز, خيوط وغزل �سوفـي, 

خيوط وغزل القنب, خيوط وغزل من ليف جوز الهند, خيوط وغزل من احلرير, قطن 

اجلوتة,  وغزل  خيوط  مغزولة,  �سغرية  وحبال  خيوط  للخياطة,  وغزل  خيوط  مغزول, 

�سوف مغزول, خيوط وغزل الكتان, خيوط وغزل احلرير ال�سناعي, خيوط وغزل لرتق 

الثياب, حرير مغزول, خيوط من األياف زجاجية ت�ستخدم فـي الن�سيج, خيوط مطاطية 

م�ستخدمة فـي الن�سيج, خيوط وغزل مطاطية م�ستخدمة فـي الن�سيج, خيوط من مواد 

بال�ستيكية م�ستخدمة فـي الن�سيج, خيوط �سنيل, خيوط معدنية للتطريز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سانع م�سقط للخيوط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 124 ر.ب: 122, منطقة الر�سيل ال�سناعية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3888 ر.ب: 112, �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147765

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النوادي الليلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاى ان يور لين هولدينجز, ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 بن�سلفانيا بالزا نيو يورك ان كاى 10121, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147766

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطعم والبار و�سالت الكوكتيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاى ان يور لين هولدينجز, ال ال �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 بن�سلفانيا بالزا نيو يورك ان كاى 10121, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148003

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلول لعالج ق�سر النظر ال�سيخوخي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليغران �سيل, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 غريالدا فارمز, مادي�سون, ان جاي 07940, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم الأولوية: 90579101, تاريخ الأولوية: 2021/3/15, بلد الأولوية: 

الوليات املتحدة الأمريكية(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148197

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية, م�ساج التدليك, خدمات املنتجعات ال�سحية, خدمات احلمامات الرتكية, 

خدمات العالج بالعطور, خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دو�سيت ثاين بابليك كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

باثوموان  رود,  فـياثاي   ,29 الدور  بيلدجن,  �سكوير  كامكوري   319 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سب- دي�سرتيك, باثوموان دي�سرتيك, بانكوك 10330, تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148199

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سموع عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دو�سيت ثاين بابليك كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

باثوموان  رود,  فـياثاي   ,29 الدور  بيلدجن,  �سكوير  كامكوري   319 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سب- دي�سرتيك, باثوموان دي�سرتيك, بانكوك 10330, تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148200

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام  اأمالح  طيارة,  زيوت  عطور  ك�سط,  قما�س 

جتميلية لال�ستحمام, اأقنعة جتميلية, زيوت عطرية, م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, 

غ�سولت لو�سن, لأغرا�س التجميل, �سابون, �سناعة عطور, غ�سول لو�سن لل�سعر, كرميات 

جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دو�سيت ثاين بابليك كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايالندية

باثوموان  رود,  فـياثاي   ,29 الدور  بيلدجن,  �سكوير  كامكوري   319 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سب- دي�سرتيك, باثوموان دي�سرتيك, بانكوك 10330, تايالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148352

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوازم املفرو�سات, املف�سالت, وخ�سو�سا مف�سالت الأثاث, �سكك توجيه لالأدراج, تركيبات 

املزلجات, الرتكيبات لتثبيت الواجهات الأمامية للجوارير, الرتكيبات الداخلية للخزائن 

التي من املمكن �سحبها اإىل اخلارج, الرتكيبات لالأبواب الأر�سية لالأثاث, الأذرع القابلة 

لالأبواب  الرتكيبات  املنزلقة,  لالأبواب  املوجهات  املنزلقة,  لالأبواب  الرتكيبات  للتعديل, 

املنزلقة  لالأبواب  املوجهات  للطي,  القابلة  املنزلقة  لالأبواب  الرتكيبات  للطي,  القابلة 

القابلة للطي, الرتكيبات لأدوات ال�ستعمالت املنزلية, وخ�سو�سا خزائن التربيد, ومواقد 

الرتكيبات  املتحركة,  الأثاث  ملقدمات  الرتكيبات  املجففات,  ال�سحون,  وغ�سالت  الطهي, 

الفا�سلة,  للقواطـــع  املوجهــــات  املتحركـــة,  الأثاث  ملقدمات  املوجهات  الفا�سلة,  للقواطع 

الأوتاد,  امللولبة,  الرباغي  امل�سامــــري,  املو�ســـالت,  الرباغي,  وخ�سو�سا  املعدنية,  الأدوات 
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وحدات حتريك الأذرع امليكانيكية القابلة للتعديل, وخ�سو�سا لالأبواب ال�سفلية لالأثاث, 

اأبواب اخلزائن, مقدمات الأثاث املتحركة, فوا�سل غرف, الأدراج, الأجزاء الداخلية القابلة 

اأجهزة الإقفال, وخ�سو�سا للجوارير, مقدمات الأثاث  اأبواب لالأثاث,  لل�سحب للخزائن, 

املتحركة, احلواجز, الأجزاء الداخلية القابلة لل�سحب للخزائن, الأبواب ال�سفلية لالأثاث, 

اأبواب اخلزائن, اأبواب الأثاث, الدعامات لتجميع الأثاث وقطع الأثاث, حمالت اخلزائن, 

الأقفال, جميع الب�سائع املذكورة �سابقا بكونها ب�سكل كامل اأو رئي�سي من املعدن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوليو�س بلم جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اند�ست�سرتاأ�سى 1 ايه-6973 هو�س�ست, النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148354

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)قطع  للجوارير  م�سارات  الأثاث,  مف�سالت  وخ�سو�سا  املف�سالت,  املفرو�سات,  لوازم 

للجوارير,  الأمامية  الواجهات  لتثبيت  الرتكيبات  املزلجات,  تركيبات  مفرو�سات(, 

لالأبواب  الرتكيبات  اخلارج,  اإىل  �سحبها  املمكن  من  التي  للخزائن  الداخلية  الرتكيبات 

الرتكيبات  املنزلقة,  لالأبواب  املوجهات  املنزلقة,  لالأبواب  الرتكيبات  لالأثاث,  الأر�سية 

لالأبواب  املوجهات  للطي,  القابلة  املنزلقة  لالأبواب  الرتكيبات  للطي,  القابلة  لالأبواب 

املنزلقة القابلة للطي, الرتكيبات لأدوات ال�ستعمالت املنزلية, وخ�سو�سا خزائن التربيد, 

املتحركة,  الأثاث  ملقدمات  الرتكيبات  املجففات,  ال�سحون,  وغ�سالت  الطهي,  ومواقد 

الأجزاء  للجوارير,  وخ�سو�سا  الإقفال,  اأجهزة  الأوتاد,  الفا�سلة,  للقواطع  الرتكيبات 

الداخلية القابلة لل�سحب للخزائن, مقدمات الأثاث املتحركة, احلواجز, الأبواب ال�سفلية 

لالأثاث, اأبواب الأثاث, اأبواب اخلزائن, الأذرع القابلة للتعديل, وخ�سو�سا لالأبواب ال�سفلية 

الداخلية  الأجزاء  غرف,  فوا�سل  املتحركة,  الأثاث  مقدمات  اخلزائن,  واجهات  لالأثاث, 

لتجميع  الدعامات  اخلزائن,  حمالت  لالأثاث,  اأبواب  الأدراج,  للخزائن,  لل�سحب  القابلة 
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الأثاث وقطع الأثاث, الأقفال, جميع الب�سائع املذكورة �سابقا بكونها ب�سكل كامل اأو رئي�سي 

احلائط  اخلزائن, وخ�سو�سا خزائن  املطابخ,  اأثاث  والأثاث, وخ�سو�سا  البال�ستيك,  من 

وخزائن الزاوية للمطابخ, اأجزاء اأثاث, وخ�سو�سا اجلوارير واأجزاء اجلوارير, اأبواب الأثاث 

واخلزائن ال�سفلية لالأثاث, مقدمات الأثاث, وخ�سو�سا مقدمات الأثاث املتحركة, فوا�سل 

القابلة للطي لالأثاث, اجلدران  ال�سفلية  والأبواب  ال�سفلية  الأبواب  اأبواب جرارة,  غرف, 

للجوارير,  اخللفـية  واجلدران  املنزلقة  اجلدران  لالأثاث,  اخللفـية  واجلدران  املنزلقة 

املق�سمات واملف�سالت للجوارير, الأجزاء الداخلية للجوارير, وخ�سو�سا الأجزاء الداخلية 

للف�سيات, اإطارات اجلوارير, اأجزاء اجلدران املنزلقة للجوارير, �سماعات املالب�س, اإطارات 

الرتكيب املعدة لتجميع الأثاث واأجزاء الأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوليو�س بلم جى ام بى ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اند�ست�سرتاأ�سى 1 ايه-6973 هو�س�ست, النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148482

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط اخلري لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: املدر للخدمات وال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 614 ر.ب: 133 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148999

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة الفنادق والنزل, التموين بالطعام وال�سراب, خدمات بيوت 

خميمات,  اأرا�سي  ت�سهيالت  توفـري  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات  العتكاف, 

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

خدمات  النهارية,  احل�سانة  دور  خدمات  الفنادق,  خدمات  ال�سياح,  اإقامة  اأماكن  خدمات 

املطاعم, حجز النزل, احلجز فـي الفنادق, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم 

خميمات  خدمات  البارات,  احلانات  خدمات  احليوانات,  اإيواء  اخلفـيفة,  الوجبات  تقدمي 

العطالت اأماكن اإقامة, تاأجري املباين املتنقلة, حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة, خدمات الفنادق 

ال�سغرية املوتيالت, تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية, تاأجري 

ال�سالح  املاء  توزيع  اآلت  تاأجري  الطبخ,  اأجهزة  تاأجري  اخليم,  تاأجري  الجتماعات,  غرف 

لل�سرب, تاأجري اأجهزة الإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة, نحت 

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

اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  خدمات  وا�سوكو,  مطاعم  خدمات 

ال�سي�سة,  �سالة  خدمات  امل�ستهلك,  ماينا�سب  ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة 

خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا, تزيني الطعام, تزيني الكيك )الكاتو(, معلومات 

ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتجعات اآيتكن �سبن�س )ال�سرق الأو�سط(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1692 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149058

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فر�ش الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,10022 نيويورك  ولية  نيويــــورك,  افـينــــيو,  بــــارك   300 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149117

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الآلآت والعدد الآلية, املوتورات واملحركات )عدا تلك اخلا�سة بالعربات الربية(, و�سالت 

والأدوات  الآلآت  الربيــــة(,  بالعربـــات  اخلا�ســــة  تلك  )عـــدا  احلركة  نقل  وعنا�سر  الآلآت 

الزراعية )عدا تلك التي ت�سغل باليد(, )حما�سن البي�ش( اآلت البيع الأوتوماتيكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية ل�سناعات املحركات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: راأ�ش اخلري �ش.ب: 50000 ر.ب: 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149118

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات, الأجهزة املخ�س�سة للتنقل برا اأو جوا اأو عن طريق املاء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية ل�سناعات املحركات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: راأ�س اخلري �س.ب: 50000 ر.ب: 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149119

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة املواد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية ل�سناعات املحركات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: راأ�س اخلري �س.ب: 50000 ر.ب: 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 

-83-



اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149343

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة, قهوة ا�سطناعية �ساي, منتجات ال�ساي, م�ستخل�سات ال�ساي �ساي مثلج, �ساي مثلج 

الغازية وغري الغازية, م�سحوق مزيج ال�ساي املثلج. �ساي الأع�ساب غري الطبية واملنقوعة 

�سوكولتة,  احللويات,  املعجنات,  احلبوب,  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  كاكاو, 

احللويات. ب�سكويت, بوظة, جليد املاء حلويات جممدة الأع�ساب املحفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايكاتريا جروب اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455, روتريدام 3013 ايه ال, هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــة: )رقم الأولوية: 1440653, تاريخ الأولوية: 2021/4/15, بلد الأولوية: 

هولندا(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149344

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكمالت  الطبية,  لالأغرا�س  ع�سبيـــة  م�ستح�ســـرات  الطبــــي,  لال�ستخدام  غذائية  مواد 

الع�سبية العالجية وامل�ستخل�سات الع�سبية العالجية, �ساي الأع�ساب لال�ستخدام الطبي, 

امل�سروبات الع�سبية العالجية الفـيتامينات, معادن لال�ستهالك الآدمي, املكمالت الغذائية, 

املكمالت الغذائية لال�ستهالك الب�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايكاتريا جروب اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455, روتريدام 3013 ايه ال, هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــة: )رقم الأولوية: 1440653, تاريخ الأولوية: 2021/4/15, بلد الأولوية: 

هولندا(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149345

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املياه  الطاقة  م�سروبات  ريا�سية  م�سروبات  الغازية,  امل�سروبات  كحولية,  غري  م�سروبات 

املعدنية والغازية, ماء منكه امل�سروبات الغازية وغري الغازية, م�سروبات الفاكهة وع�سائر 

الفاكهة, ع�سائر اخل�سار الع�سائر وامل�ستح�سرات الأخرى غري الكحولية ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايكاتريا جروب اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455, روتريدام 3013 ايه ال, هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــة: )رقم الأولوية: 1440653, تاريخ الأولوية: 2021/4/15, بلد الأولوية: 

هولندا(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149346

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية, ن�سر الدعاية, خدمات الدعاية, خدمات الرتويج, خدمات البحث عن املتجر, اإدارة 

وظائف  ا�ست�سارية,  خدمات  الأعمال,  اإدارة  الدفاتر,  وم�سك  احل�سابات  خدمات  اأعمال, 

املكتب خدمات كتابية خدمات الرد على الهاتف, خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة 

عرب الإنرتنت املتعلقة بالأغذية وامل�سروبات, خدمات برنامج الولء واحلوافز واملكافاآت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايكاتريا جروب اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455, روتريدام 3013 ايه ال, هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــة: )رقم الأولوية: 1440653, تاريخ الأولوية: 2021/4/15, بلد الأولوية: 

هولندا(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149448

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سرطـــة  اجليـــب,  �ساعـــات  املع�سم,  �ساعات  �ساعات,  والكرونومرت,  الزمن  قيا�س  اأدوات 

قالدات,  الأقراط,  التنبيه,  �ساعات  ال�ساعات.  لل�ساعات  اأ�ساور  �سال�سل  املع�سم,  ل�ساعات 

الكرمية,  والأحجار  املقلدة  واملجوهرات  املجوهرات  دبابي�س,  جموهرات,  خوامت,  اأ�ساور, 

�سناديق املجوهرات و�سناديق ال�ساعات, حلقات املفاتيح و�سال�سل املفاتيح ومفاتيحها, قطع 

غيار واك�س�سوارات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديون هولدنغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 9 هاتون �سرتيت, لندن ان دبليو8 8بي ال, اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149451

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلبوب,  من  امل�سنوعة  الألواح  احلبوب,  من  امل�سنوعة  التح�سريات  الإفطار,  حبوب 

والأطعمة الأخرى امل�سنوعة من احلبوب و التي ت�ستخدم فـي الإفطار, الأطعمة اخلفـيفة 

اأو املكونات امل�ستخدمة فـي �سناعتها, اخلبز, املعجنات حمم�سة اخلبز و احللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيلوج كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان كيلوج �سكوير باتل كريك, ميت�سيغان, 3599, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149543

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية)�سائل اأ�سا�سه النيكوتني(, ال�سجائر 

باحلجرية,  اأي�سا  املعروفــــة  خراطي�س,  الإلكرتونية,  التدخني  الإلكرتونية)مبخرات 

وم�ستخدمي  املدخنني  اأدوات  الإلكرتونية,  لل�سجائر  النيكوتني  ب�سائل  معبئة  تباع  التي 

املرذاذ لل�سجائر الكهربائية والإلكرتونية, بالأخ�س, اك�س�سوارات ال�سجائر الإلكرتونية(, 

)ال�سائل  الإلكرتونية  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام  الأ�سا�سية,  الزيوت  غري  من  منكهات, 

اخلا�س بال�سجائر الإلكرتونية, بالأخ�س, املنكهات الكيميائية على �سكل �سائل امل�ستخدمة 

اأي�سا باحلجرية,  لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونية مبا فـي ذلك تعبئة اخلراطي�س, املعروفة 

خراطي�س, املعروفة اأي�سا باحلجرية, التي تباع معبئة باملنكهات الكيميائية ال�سائلة لل�سجائر 

الإلكرتونية(, �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية)بدائل التبغ على �سكل 

�سجائر)علب  علب  الإلكرتونية(,  لل�سجائر  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  غري  �سائل  حملول 

و�سناديق ال�سجائر الإلكرتونية والكهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم فـي اأت�س اآي, اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,12207 نيويورك  األباين,   40 مكتب   ,700 �سويت  �ستييت  �سارع   90 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 192 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149547

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية )�سائل اأ�سا�سه النيكوتني(, ال�سجائر 

التي  اأي�سا باحلجرية,  املعروفة  الإلكرتونية, خراطي�س,  التدخني  الإلكرتونية)مبخرات 

املرذاذ  املدخنني وم�ستخدمي  اأدوات  الإلكرتونية,  لل�سجائر  النيكوتني  ب�سائل  تباع معبئة 
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الإلكرتونية(,  ال�سجائر  اك�س�سوارات  بالأخ�س,  والإلكرتونية,  الكهربائية  لل�سجائر 

الإلكرتونية)ال�سائل  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام  الأ�سا�سية,  الزيوت  غري  من  منكهات, 

اخلا�س بال�سجائر الإلكرتونية, بالأخ�س, املنكهات الكيميائية على �سكل �سائل امل�ستخدمة 

اأي�سا باحلجرية,  لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونية مبا فـي ذلك تعبئة اخلراطي�س, املعروفة 

خراطي�س, املعروفة اأي�سا باحلجرية, التي تباع معبئة باملنكهات الكيميائية ال�سائلة لل�سجائر 

الإلكرتونية(, �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية)بدائل التبغ على �سكل 

�سجائر)علب  علب  الإلكرتونية(,  لل�سجائر  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  غري  �سائل  حملول 

و�سناديق ال�سجائر الإلكرتونية والكهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم فـي اأت�س اآي, اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,12207 نيويورك  األباين,   40 مكتب   ,700 �سويت  �ستييت  �سارع   90 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 192 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149561

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين)خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعر�س منتجات التبغ, �سائل 

اأ�سا�سه النيكوتني, النيكوتني ال�سائل امل�ستخدم مللء ال�سجائر الإلكرتونية, كب�سولت مليئة 

بالنيكوتني ال�سائل لل�سجائر الإلكرتونية, �سوائل ال�سجائر الإلكرتونية, منكهات كيميائية 

بالنكهات  مملوءة  كب�سولت  الإلكرتونية,  ال�سجائر  لتعبئة  ت�ستخدم  �سائلة  �سورة  فـي 

مبخرات  الإلكرتونية,  ال�سجائر  الإلكرتونية,  لل�سجائر  �سائلة  �سورة  فـي  الكيميائية 

اأدوات  التدخني الإلكرتونية, بدائل التبغ فـي �سكل حملول �سائل لل�سجائر الإلكرتونية, 

املدخنني والقيب لل�سجائر الكهربائية والإلكرتونية, علب لل�سجائر الإلكرتونية, ملحقات 

الإلكرتونية,  ال�سجائر  وم�ستلزمات  الإلكرتونية  لل�سجائر  علب  الإلكرتونية,  ال�سجائر 
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والقلن�سوات  القبعات  ال�سراويل,  قم�سان,  داخلية,  �سراويل  هوديز,  قبعات,  املالب�س, 

بالتجزئة,(,  البيع  متجر  خدمات  وامل�سروبات,  الطعام,  قم�سان,  بلوزات,  الريا�سية, 

على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  واإعالن,  دعاية  املبيعات,  لتعزيز  البحث  حت�سني حمرك 

�سبكات احلا�سوب, التخطيط لغايات الدعاية والإعالن, عر�س �سلع على و�سائل الإعالم 

التي  الإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  متاجر  )خدمات  بالتجزئة  البيع  لغايات 

تعر�س منتجات التبغ, �سائل اأ�سا�سه النيكوتني, النيكوتني ال�سائل امل�ستخدم مللء ال�سجائر 

الإلكرتونية, كب�سولت مليئة بالنيكوتني ال�سائل لل�سجائر الإلكرتونية, �سوائل ال�سجائر 

الإلكرتونية, منكهات كيميائية فـي �سورة �سائلة ت�ستخدم لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونية, 

كب�سولت مملوءة بالنكهات الكيميائية فـي �سورة �سائلة لل�سجائر الإلكرتونية, ال�سجائر 

الإلكرتونية, مبخرات التدخني الإلكرتونية, بدائل التبغ فـي �سكل حملول �سائل لل�سجائر 

لل�سجائر  الكهربائية والإلكرتونية, علب  لل�سجائر  املدخنني والقيب  اأدوات  الإلكرتونية, 

وم�ستلزمات  الإلكرتونية  لل�سجائر  علب  الإلكرتونية,  ال�سجائر  ملحقات  الإلكرتونية, 

ال�سجائر الإلكرتونية, املالب�س, قبعات, هوديز, �سراويل داخلية, قم�سان, ال�سراويل, القبعات 

عرب  ت�سويق)الت�سويق  وامل�سروبات(,  الطعام,  قم�سان,  بلوزات,  الريا�سية,  والقلن�سوات 

الإنرتنت, والت�سويق عرب املدونات وغريها من اأ�سكال قنوات الت�سال القابلة للم�ساركة اأو 

�سريعة النت�سار(, خدمات الت�سويق عرب الهاتف)الت�سويق عرب الهاتف املحمول(, الت�سويق 

عر�س  والإعالن,  الدعاية  مواد  ن�سر  الربجميات,  ن�سر  اإطار  فـي  الت�سويق  ال�ستهدافـي, 

ال�سلع, الإعالن بالراديو, الدعاية والإعالن عرب التلفزيون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم فـي اأت�س اآي, اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,12207 نيويورك  األباين,   40 مكتب   ,700 �سويت  �ستييت  �سارع   90 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 192 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149577

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين)خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تعر�س منتجات التبغ, �سائل 

اأ�سا�سه النيكوتني, النيكوتني ال�سائل امل�ستخدم مللء ال�سجائر الإلكرتونية, كب�سولت مليئة 

بالنيكوتني ال�سائل لل�سجائر الإلكرتونية, �سوائل ال�سجائر الإلكرتونية, منكهات كيميائية 

بالنكهات  مملوءة  كب�سولت  الإلكرتونية,  ال�سجائر  لتعبئة  ت�ستخدم  �سائلة  �سورة  فـي 

مبخرات  الإلكرتونية,  ال�سجائر  الإلكرتونية,  لل�سجائر  �سائلة  �سورة  فـي  الكيميائية 

اأدوات  التدخني الإلكرتونية, بدائل التبغ فـي �سكل حملول �سائل لل�سجائر الإلكرتونية, 

املدخنني والقيب لل�سجائر الكهربائية والإلكرتونية, علب لل�سجائر الإلكرتونية, ملحقات 

الإلكرتونية,  ال�سجائر  وم�ستلزمات  الإلكرتونية  لل�سجائر  علب  الإلكرتونية,  ال�سجائر 

والقلن�سوات  القبعات  ال�سراويل,  قم�سان,  داخلية,  �سراويل  هوديز,  قبعات,  املالب�س, 

بالتجزئة(,  البيع  متجر  خدمات  وامل�سروبات,  الطعام,  قم�سان,  بلوزات,  الريا�سية, 

على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  واإعالن,  دعاية  املبيعات,  لتعزيز  البحث  حت�سني حمرك 

�سبكات احلا�سوب, التخطيط لغايات الدعاية والإعالن, عر�س �سلع على و�سائل الإعالم 

التي  الإنرتنت  عرب  واجلملة  بالتجزئة  البيع  متاجر  بالتجزئة)خدمات  البيع  لغايات 

تعر�س منتجات التبغ, �سائل اأ�سا�سه النيكوتني, النيكوتني ال�سائل امل�ستخدم مللء ال�سجائر 

الإلكرتونية, كب�سولت مليئة بالنيكوتني ال�سائل لل�سجائر الإلكرتونية, �سوائل ال�سجائر 

الإلكرتونية, منكهات كيميائية فـي �سورة �سائلة ت�ستخدم لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونية, 

كب�سولت مملوءة بالنكهات الكيميائية فـي �سورة �سائلة لل�سجائر الإلكرتونية, ال�سجائر 

الإلكرتونية, مبخرات التدخني الإلكرتونية, بدائل التبغ فـي �سكل حملول �سائل لل�سجائر 

لل�سجائر  الكهربائية والإلكرتونية, علب  لل�سجائر  املدخنني والقيب  اأدوات  الإلكرتونية, 

وم�ستلزمات  الإلكرتونية  لل�سجائر  علب  الإلكرتونية,  ال�سجائر  ملحقات  الإلكرتونية, 

ال�سجائر الإلكرتونية, املالب�س, قبعات, هوديز, �سراويل داخلية, قم�سان, ال�سراويل, القبعات 

عرب  ت�سويق)الت�سويق  وامل�سروبات(,  الطعام,  قم�سان,  بلوزات,  الريا�سية,  والقلن�سوات 

الإنرتنت, والت�سويق عرب املدونات وغريها من اأ�سكال قنوات الت�سال القابلة للم�ساركة اأو 

�سريعة النت�سار(, خدمات الت�سويق عرب الهاتف)الت�سويق عرب الهاتف املحمول(, الت�سويق 

عر�س  والإعالن,  الدعاية  مواد  ن�سر  الربجميات,  ن�سر  اإطار  فـي  الت�سويق  ال�ستهدافـي, 

ال�سلع, الإعالن بالراديو, الدعاية والإعالن عرب التلفزيون.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم فـي اأت�س اآي, اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,12207 نيويورك  األباين,   40 مكتب   ,700 �سويت  �ستييت  �سارع   90 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 192 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149798

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق, اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها, ت�سميم مواد دعائية, 

ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�سركات, اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد, خدمات 

ت�سجيل لوائح الهدايا, الت�سويق ال�ستهدافـي, الإعالن فـي الهواء الطلق, خدمات وكالت 

ال�سترياد والت�سدير, ن�سر مواد الدعاية والإعالن, عر�س ال�سلع, الإعالن بالربيد املبا�سر, 

الإعالن  واإعالن,  دعاية  والإعالن,  الدعاية  ن�سو�س  ن�سر  الأعمال,  تنظيم  ا�ست�سارات 

بالراديو, الدعاية والإعالن عرب التلفزيون, خدمات عر�س عامة, خدمات وكالت الدعاية 

الت�سويق,  اأبحاث  املبيعات,  ترويج  اأو  والإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات  والإعالن, 

تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية, ا�ستطالعات الراأي, تاأجري امل�ساحات الإعالنية, 

ترويج املبيعات لالآخرين, جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, تنظيم معلومات 

خدمات  احلا�سوب,  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  حا�سوب,  بيانات  قواعد  فـي 

اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى, البحث عن املعلومات فـي  توفـري 

ملفات حا�سوب لالآخرين, تاأجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم, عر�س �سلع 

على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة, اإنتاج الأفالم الإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مليونري ا�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 192 ر.ب: 112, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 192 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 99039

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، عر�ض ال�سلع، توزيع 

العينات، الت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيزو فران�سايز اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

اإي   6 �سانت - ماري )كيبيك( جي  1490، ثريداأفنيواإي�ست،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 

3تي9، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/11/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 99040

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، عر�ض ال�سلع، توزيع 

العينات الت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيزو فران�سايز اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

اإي   6 �سانت - ماري )كيبيك( جي  1490، ثريداأفنيواإي�ست،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 

3تي9، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/11/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 99041

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

على  والقبعت  الراأ�ض  اأغطية  اأنواعها،  على  واالأحذية  القدم  لبا�ض  اأنواعها،  على  املالب�ض 

اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيزو فران�سايز اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

اإي   6 �سانت - ماري )كيبيك( جي  1490، ثريداأفنيواإي�ست،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 
3تي9، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/11/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104657

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التابيوكا،  ال�سكر،  الكاكاو،  ال�ساي،  القهوة،  الدقيق،  القمح، منتجات مطاحن  االأرز، دقيق 

ال�ساغو، القهوة اال�سطناعية، الدقيق واملنتجات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات 

واحللويات، احللوى، احللويات، الثلج، الع�سل، الع�سل االأ�سود، اخلمرية، املعكرونة، م�سحوق 

اأنواعها  على  التوابل  )التوابل(،  اأنواعها  على  ال�سل�سات  اخلل،  اخلردل،  امللح،  اخلبز، 

)التوابل(، التوابل على اأنواعها، منتجات املخابز، الوجبات اخلفـيفة امل�سنوعة من االأرز، 

الفانيال،  ال�سويا،  �سل�سة  النات�سوز،  ال�سعريية،  النودل،  اأنواعها،  على  املعكرونة  البيتزا، 

الفطائر والوافل، جميعها �سمن حدود وقوعها بالفئة 30.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزاء فودز )برايفـيت( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 111، باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/9/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 113731

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية، امل�ستح�سرات ال�سيدالينية لعالج التليف الكي�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيك�ض فارما�سوتيكالز اإنكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 نورثرن اأفنيو، بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�ض 02210، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/10/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 116097

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج التليف الكي�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيك�ض فارما�سوتيكالز اإنكوروريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 نورثرن اأفنيو، بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�ض 02210، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 116098

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج التليف الكي�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيك�ض فارما�سوتيكالز اإنكوروريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 نورثرن اأفنيو، بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�ض 02210، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131 احلمرية، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120527

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق االأملنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زامز انرتنا�سيونال �ض.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العربية  االإمارات  ،دبي،  لل�سيليكون  دبي  واحة  بالزا،  تي  اآي   304 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120528

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمروطية،  ورقية  اأكيا�ض  االأطعمة،  لتغليف  البال�ستيك  اأو  الورق  من  م�سنوعة  اأوراق 

اأكيا�ض )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة، اأكيا�ض للطبخ با�ستخدام فرن 

امليكروويف، اأكيا�ض للنفايات من الورق اأو البال�ستيك، �سفائح مقاومة للرطوبة من الورق 

اأو البال�ستيك لتغليف االأطعمة، رقائق بال�ستيكية ال�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد، رقائق 

بال�ستيكية للتغليف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زامز انرتنا�سيونال �ض.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 304 اآي تي بالزا، واحة دبي لل�سيليكون ،دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120529

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمروطية،  ورقية  اأكيا�ض  االأطعمة،  لتغليف  البال�ستيك  اأو  الورق  من  م�سنوعة  اأوراق 

اأكيا�ض )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة، اأكيا�ض للطبخ با�ستخدام فرن 

امليكروويف، اأكيا�ض للنفايات من الورق اأو البال�ستيك، �سفائح مقاومة للرطوبة من الورق 

اأو البال�ستيك لتغليف االأطعمة، رقائق بال�ستيكية ال�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد، رقائق 

بال�ستيكية للتغليف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زامز انرتنا�سيونال �ض.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 304 اآي تي بالزا، واحة دبي لل�سيليكون ،دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120530

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق االأملنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زامز انرتنا�سيونال �ض.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 304 اآي تي بالزا، واحة دبي لل�سيليكون، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128309

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  وغريها  وال�سراب  الكحولية  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياة 

امل�ستح�سرات لعمل امل�سروبات، الع�سائر باأنواعها، ع�سري الفواكة باأنواعها، �سمن حدود 

وقوعها فـي الفئة 32.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزرعة مرموم الإنتاج االألبان �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 31671، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128310

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  وغريهـــا  وال�ســـراب  الكحولــية  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه 

الفواكــــه على  اأنواعهـــا، ع�سري  الع�سائر على  امل�سروبات،  لعمل  امل�ستخدمة  امل�ستح�سرات 

اأنواعها، وذلك �سمن حدود وقوعها فـي الفئة )32(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزرعة مرموم الإنتاج االألبان �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 31671، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128821

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعدات واالآالت التي تعمل على الكهرباء اأو الهواء امل�سغوط، حتديدا الع�سارات، اخلالطات، 

اأجهزة �سرب وخفق البي�ض، االأجهزة الكهربائية لتح�سري الطعام، مطاحن القهوة الكهربائية، 

على  تعمل  التي  الكهربائية  املكاوي  اللحوم،  وتقطيع  وطحن  لفرم  الكهربائية  االأجهزة 

النا�سـف اأو البخارية، الغ�ساالت، الن�سافات، اأجهزة توليد البخار اخلا�سة لالأقم�سـة، اجلاليات 

الكهربائية، املكان�ض الكهربائية، وجميعها �سمن حدود وقوعها فـي الفئة )7(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ض الدين �سرييا كوميلي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي،   ،128487 ديرة، �ض.ب:  106، مبنى موبايل بالزا،  رقم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/23
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128823

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سعر  مق�سات  ال�سعر،  ت�سذيب  اأدوات  الكهربائية،  وغري  الكهربائية  احلالقة  ماكينات 

يدوية  اأدوات  ال�سعر،  اإزالة  ال�سخ�سي، مالقط  الكهربائية لال�سـتخدام  الكهربائية وغري 

غري كهربائية لتجعيد ال�سعر، جميعها �سمن حدود وقوعها فـي الفئة )8(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ض الدين �سرييا كوميلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي،   ،128487 ديرة، �ض.ب:  106، مبنى موبايل بالزا،  رقم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128824

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سينماتوغرافـية  والت�سوير  االأرا�ســــي  وم�ســـح  واملالحيــــة  العلميـــة  والعـــدد  االأجهزة 

)املراقبة(  والتفحــ�ض  االإ�ســـارات  واإ�ســـدار  امل�سافات  وحتديد  االأوزان  وقيــا�ض  والب�سرية 

وال�سبط  وتنظيم  وتركيب  وجتميع  وحتويل  تو�سيل  وعدد  اأجهزة  والتعليمـــ،  واالإنقاذ 

الت�سجيل  واآالت  اأجهزة  ال�سوتية.  الر�سائل  وت�سجيل  الرد  اأجهزة  بالكهرباء،  والتحكم 

والبث واال�ستقبال واملعاجلة واال�سرتداد واال�سـرتجاع والن�سخ واملناورة والتحليل وعر�ض 

و/اأو طباعة االأ�سوات اأو ال�سور اأو البيانات، م�سـغالت ال اإم بي3 واإم بي 4، املايكروفونات 

واأجهزة  دي  فـي  والدي  الفـيديو  اأجهزة  اأنواعهــا،  علــــى  التلفزيون  اأجهزة  اأنواعها،  على 
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الدولية  املواقع  لتحديد  االإلكرتونية  املالحة  ومعدات  اأجهزة  االأبعاد،  الثالثية  العر�ض 

)جي بي اإ�ض(، حافظات البيانات املمغنطة واأقرا�ض الت�سجيل، الهواتف املتحركة والنقالة 

واخلليوية، اأجهزة واآالت االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، اأجهزة واآالت ت�سغيل االأقرا�ض 

املدجمة، االأقرا�ض املدجمة، كامريات الفـيديو وكامريات ال�سور الثابتة والكامريات على 

االآالت  واأنظمة  بالنقود  تعمل  التي  واالأجهزة  االأوتوماتيكية  البيع  واآالت  اأجهزة  اأنواعها، 

التي تعمل بالنقود املعدنية، �سناديق النقود وماكينات ت�سجيل املدفوعات النقدية، االآالت 

احلرائق،  اإخماد  ومعدات  اأجهزة  واحلا�سوب،  البيانات  معاجلة  واآالت  اأجهزة  احلا�سبة، 

اأجهزة احلا�سوب اأو الكمبيوتر، اأجهزة احلا�سوب اأو الكمبيوتر املحمول، اأجهزة احلا�سوب 

اأو الكمبيوتر اللوحي، االألعاب االإلكرتونية وبرامج االألعاب االألكرتونية، اأجهزة ومعدات 

الذاكرات  ومنها  واخلارجية،  الداخلية  املحيطية  الكمبيوتر  ومعدات  اأجهزة  احلا�سوب، 

االإلكرتونية، ولوحات املفاتيح، واالأقالم االإلكرتونية، وفئران احلا�سوب، و�سا�سات العر�ض 

اأو املرقاب وغريها، برامج احلا�سوب، االأنظمة املالحية للمركبات، ومنها اأجهزة ومعدات 

ال�سعر  ت�سفـيف  اأجهزة  اإ�ض(،  بي  )جي  الدولية  املواقع  لتحديد  االإلكرتونية  املالحة 

غيار  وقطع  اك�س�سوارات  احل�سرات،  وقتل  جذب  اأجهزة  ال�سعر،  وجتعيد  ال�سعر  ومتلي�ض 

جميع املنتجات املذكورة اأعاله، جميعهـا �سمن حدود وقوعها فـي الفئة )9(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ض الدين �سرييا كوميلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي،   ،128487 ديرة، �ض.ب:  106، مبنى موبايل بالزا،  رقم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128825

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتزود  والتهوئة  والتن�سيف  والتربيد  والطبخ  البخار  وتوليد  والتدفئة  االإنارة  اأجهزة 

باملاء واالأدوات ال�سحية، اأجهزة االإنارة وامل�سابيح الكهربائية وامل�سابيح اليدوية وم�سابيح 

الطوارئ، اأجهزة ال�سونا للوجه، جميعها �سمن حدود وقوعها فـي الفئة )11(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ض الدين �سرييا كوميلي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي،   ،128487 ديرة، �ض.ب:  106، مبنى موبايل بالزا،  رقم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/23
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136573

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات الربية واأجزائها والتجهيزات اخلا�سة بها وحتديدا 

�سكل  على  احلركة  نقــل  اآلـــية  ومكونـــات  الهيكلـــية  االأجـــزاء 

املحركات الكهربائية وعلب الرتو�ض واملحاور، هياكل املركبات 

اأغطية ح�سب احلجم للمركبات، �سال�سل  ذات املحرك، �سبكات تثبيت االأمتعة للمركبات، 

م�سادة لالنزالق للمركبات، رقع لت�سليح اإطارات املركبات، م�سخات نفخ اإطارات املركبات، 

الرتكيبات الداخلية لل�سيارات، الك�سوة الداخلية لل�سيارات، التجهيزات اجللدية الداخلية 

الرتخي�ض،  لوحة  اإطارات  للمركبات،  اخللفـية  االأجنحة  للمركبات،  الطلب  ح�سب  املعدة 

عجالت  املركبة،  عجلة  حماور  املركبات،  مقاعد  فر�ض  الرتخي�ض،  لوحة  تثبيت  اإطارات 

املركبات، املركبات الربية الكهربائية، قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات، 

قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا مرايا الروؤية اخللفـية وم�ساحات الزجاج االأمامي 

واأبواب االأغطية اخللفـية، املركبات الكهربائية عالية االأداء العاملة ح�سرا على البطارية، 

مقاعد املركبات، حماور عجلة املركبة، عجالت املركبات، االأغطية ح�سب احلجم للمركبات 

من الفر�ض، اأغطية امل�سممة جزئيا ح�سب احلجم للمركبات، عجالت القيادة للمركبات، 

حمركات املركبات الربية، رفوف ال�سقف واأجهزة امت�سا�ض ال�سدمات والنواب�ض وق�سبان 

مكابح  املركبات،  لهياكل  الك�سوة  لوحات  للمركبات،  جميعها  التعليق  واأنظمة  التثبيت 

الفرامل للمركبات الربية، اأغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات، من�سات تثبيت املحرك 
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للمركبات،  خ�سي�سا  ومكيفة  م�سبقا  م�سممة  الفـينيل  من  التغليف  اأغطية  للمركبات، 

التوجيهية، �سارة للمركبات، و�سائد  قطع غيار املركبات وحتديدا خراطيم جهاز الطاقة 

املرايا  للمركبات،  التزلج  عدة  حامالت  املركبة،  عجلة  حمور  تركيبات  املركبات،  مقاعد 

الربية،  للمركبات  للخلف  الرجوع  ترو�ض  اخللفـية،  الروؤية  مرايا  وحتديدا  للمركبات 

الزجاج  ال�سيارة،  ملحقات  لتثبيت  املركبات  فـي  لال�ستخدام  خ�سي�سا  م�سممة  خطافات 

االأمامي للمركبات، اأجهزة منع ال�سرقة للمركبات، االإطارات للمركبات، اأنابيب االإطارات 

داخلية  ك�سوة  للمركبات وحتديدا  البال�ستيكية  االأجزاء  االإطارات،  نفخ  اأدوات  للمركبات، 

الربية  املركبات  لل�سيارات،  بالبثق  امل�سكل  البال�ستيك  من  واحلماية  للديكور  وخارجية 

امل�سممة  اأغطية  الرباعي،  الدفع  و�سيارات  وال�ساحنات  الكهربائية  ال�سيارات  وحتديدا 

اإ�سطوانــات  الربيـــة،  للمركبــات  الفرامل  هــواء  للمركبات، �سواغط  جزئيا ح�سب احلجم 

املركبات ذات املحرك، االأغطية  املركبات، هياكل  اأغطية  الفرامل للمركبات الربية،  هواء 

املحرك،  ذات  االأخرى  واملركبات  لل�ساحنات  هيكلية  غيار  قطع  املركبات،  ملقاعد  الواقية 

اآلية جمموعة نقل احلركة للمركبات املوؤلفة من القاب�ض وناقل احلركة وعمود التدوير 

وجمموعة الرتو�ض التفا�سلية، االأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية، لوحات 

ناقل احلركة للمركبات الربية، ق�سبان  ناقل احلركة للمركبات الربية، �سناديق  تثبيت 

ال�سحب لل�سيارات، حاجبات الطني للمركبات، الدرجات املعدة للتعليق باملركبات الربية، 

ق�سبان �سحب املركبات، االإطار احلديدي لعجلة املركبة واالأجزاء الهيكلية لذلك، املركبات 

التي ت�سري على جميع الت�ساري�ض )ATVs(، جم�سات للمركبات الربية وحتديدا جم�سات 

االإطار  املوؤازر،  التوجيه  نظام  من  كمكون  تباع  التي  الكهربائي  املوؤازر  التوجيه  نظام 

عجالت  للمركبات،  مكابح  الربية،  للمركبات  الرتو�ض  علب  املركبات،  لعجلة  احلديدي 

املركبات، هياكل املركبات، ناقل احلركة للمركبات الربية، اأجزاء املركبة وحتديدا واقيات 

الزجاج االأمامي، اأجزاء املركبات وحتديدا حاجبات اأ�سعة ال�سم�ض، اأجزاء املركبات وحتديدا 

وحتديدا  املركبات  اأجزاء  الكروية،  املفا�سل  وحتديدا  املركبات  اأجزاء  الو�سيط،  الذراع 

�سيقان  الثابتة،  ال�سرعة  ربط  و�سلة  وحتديدا  املركبات  اأجزاء  التعليق،  اأنظمة  دعامات 

التفا�سلية،  الرتو�ض  جمموعة  وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء  املركبات،  اإطارات  �سمام 

اأ�سالك  اأعمدة التدوير للمركبات الربية،  دروع غطاء املحرك كاأجزاء هيكلية للمركبات، 

الربية،  للمركبات  الفرامل  مكابح  الربية،  للمركبات  الفرامل  اأجران  للمركبات،  مكابح 

اأجزاء نظام التعليق للمركبات الربية وحتديدا النواب�ض الورقية، اأجزاء تعليق املركبات 

الربية وحتديدا النواب�ض اللولبية، �سفرات ما�سحات الزجاج االأمامي للمركبات، املركبات 

املزودة مبحرك اأو املركبات الربية، الدوائر الهيدروليكية للمركبات، اأجزاء اأنظمة تعليق 

املركبات الربية وحتديدا املوازنات، الفر�ض اجللدي الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�س�سة 

للمركبات، من�سات الفرامل القر�سية للمركبات، حامالت اأكواب لال�ستخدام فـي املركبات، 

ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع الغيار اخلا�ض.ب:ها، اأحزمة ناقل احلركة للمركبات 
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الربية، اأنظمة التعليق للمركبات الربية، حممل العجلة للمركبات الربية، نوافذ زجاجية 

املكابح  عتاد  الربية،  لل�سيارات  املكابح  لل�سيارات،  ال�سرقة  �سد  االإنذار  اأجهزة  للمركبات، 

مع  لال�ستخدام  املحوري  الغطاء  عدد  للمركبات،  الدراجات  تثبيت  رفوف  للمركبات، 

املركبات الربية، املحامل املحورية للمركبات الربية، الفرامل القر�سية للمركبات الربية، 

حاويات تخزين املثبتة على اأ�سقف املركبات الربية، املركبات الريا�سية، الو�سادات الهوائية 

الإطارات  �سمامات  املركبات،  فـي  لال�ستخدام  االأمان  اأحزمة  املركبات،  نوافذ  للمركبات، 

قواب�ض  احلركة،  نقل  �سيور  وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء  املركبات،  اأبواق  املركبات، 

لغر�ض  وال�ساحنات  بال�سيارات  اخلا�سة  احلجم  ح�سب  املركبات  اأغطية  الربية،  املركبات 

للنفخ  قابلة  هوائية  و�سادات  للمركبات،  الراأ�ض  م�ساند  والعنا�سر،  الطق�ض  من  احلماية 

القيادة للمركبات  االإ�سابة فـي احلوادث، �سال�سل  للوقاية من  املركبات  فـي  ال�ستخدامها 

الربية، ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدا اأكيا�ض ترتيب ال�سيارات وال�سبكات واالأدراج 

امل�سممة خ�سي�سا لتتالءم مع املركبات، اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات، �سبكات تثبيت االأمتعة 

املحاور،  وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء  الربية،  للمركبات  الفرامل  بطانات  للمركبات، 

اأجزاء املراكب الربية وحتديدا ترو�ض الت�سغيل، االأجزاء املعدنية للمركبات وحتديدا ك�سوة 

الكهربائية وحتديدا  املركبات  لل�سيارات،  املعدن  للديكور واحلماية من  داخلية وخارجية 

للخلف  الرجوع  اإنذار  اأجهزة  الدراجات،  الرباعي،  الدفع  و�سيارات  وال�ساحنات  ال�سيارات 

للمركبات، اأقرا�ض عجلة للمركبات، اأقفال كهربائية للمركبات، اأنظمة االإنذار للمركبات 

ذات املحركات، وحدات التوجيه للمركبات الربية واأجزائها، االأجنحة اخللفـية للمركبات، 

اإطارات لوحة الرتخي�ض، اإطارات تثبيت لوحة الرتخي�ض، فر�ض مقاعد املركبات، دوا�سات 

م�سدات  لل�سيارات،  ال�سدمات  امت�سا�ض  اأجهزة  الهوائية،  الو�سادات  للمركبات،  االأبواب 

لل�سيارات، حامالت االأمتعة والب�سائع املثبتة على اأ�سقف املركبات، اأغطية املركبات ح�سب 

احلجم، اأجزاء املركبات الربية وحتديدا دوا�سات االأبواب، اأجزاء املركبات الربية وحتديدا 

ال�سيارة وحتديدا  اأجزاء  امل�سدات،  الربية وحتديدا  املركبات  اأجزاء  الوحل،  الواقيات من 

مقاب�ض  املركبات،  مقاعد  فر�ض  املركبات،  مقاعد  املركبات،  اأبواب  ال�سدمات،  ممت�سات 

حتريك اإ�سارة االنعطاف للمركبات، اأغطية �سدادة خزان الوقود للمركبات الربية، اأغطية 

لوحات ترخي�ض املركبات، األواح االأبواب للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات  بالمياوث،ميت�سيغان48170،  رود،  هاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136574

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كهربائية مت�سلة  بطاريات  اأجهزة  تتكون من  التي  الكهربائية  البطاريات  اأنظمة  ت�سغيل 

ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�سمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين 

وتفريغ الكهرباء املخزنة لالآخرين الأغرا�ض االأعمال وخدمات ا�ست�سارات االأعمال املتعلقة 

بها، الوكاالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات، متاجر التجزئة ونقاط البيع واملتاجر 

املنبثقة فـي جمال املركبات الربية واملركبات، خدمات ا�ست�سارات االأعمال وحتديدا تقدمي 

امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات االأعمال، اال�ست�سارات فـي جمال كفاءة ا�ستخدام الطاقة 

بال�سراء  املتعلقة  الن�سح  خدمات  تقدمي  املتجددة،  والطاقة  ال�سم�سية  بالطاقة  املتعلقة 

واخلدمات اال�ست�سارية للم�ستهلكني ل�سراء املركبات الربية، توفـري خدمة معلومات الدليل 

املبا�سرة )ان-الين( التي حتتوي على معلومات ب�ساأن املركبات وحمطات ال�سحن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 13250 ان هاغرتي رود، بالمياوث،ميت�سيغان48170 الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136575

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات  وكفاءة  واأداء  لعمل  بعد  عن  املراقبة  ال�سليم،  االأداء  ل�سمان  املركبات  مراقبة 

ل�سحن  التوقعي  التحليل  فـي  ت�ستخدم  للتنزيل  قابلة  الكهربائية، توفـري برجميات غري 

املركبات الكهربائية و�سيانتها والتحليل التوقعي الحتياجات امل�ستهلك، خدمات الت�سميم 

ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  املنتج،  بتطوير  املتعلقة  اال�ست�سارات  الهند�سي، 
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املركبات لالآخرين، اال�ست�سارات فـي جمال الهند�سة، مراقبة اأجهزة البطاريات الكهربائية 

املت�سلة ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرجميات م�سمنة وقابلة للتحديث عن بعد 

املنا�سبني لتلبية متطلبات الكهرباء  لتخزين وتوريد الكهرباء ل�سمان العمل والربجمة 

بطاريات  اأجهزة  من  املكونة  الكهربائية  البطاريات  اأنظمة  ت�سميم  اال�ستخدام،  واأهداف 

كهربائية مت�سلة ال�سلكيا وبرجميات داعمة وكلها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة من 

اأجل حت�سني كفاءة الت�سميم والربجمة وتكوين االأنظمة املذكورة واخلدمات اال�ست�سارية 

املتعلقة بها، خدمات الربجميات كخدمة التي تتميز بربجميات ر�سد وحت�سني وتخزين 

وتنظيم وت�سريف الطاقة املخزنة من واإىل جهاز البطاريات الكهربائية املت�سلة ال�سلكيا، 

توفـري برجميات مبا�سرة )ان-الين( غري قابلة للتنزيل لر�سد وحت�سني وتنظيم وتخزين 

اإدارة  ال�سلكيا،  املت�سلة  الكهربائية  البطارية  جهاز  واإىل  من  املخزنة  الطاقة  وتفريغ 

ال�سلكيا  املت�سلة  الكهربائية  البطاريات  جهاز  فـي  امل�سمنة  الثابتة  والربامج  الربجميات 

لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة عن طريق برجمة وتكوين برجميات الأجهزة البطاريات 

للتحديث  القابلة  احلا�سوبية  الربجميات  وترقية  وت�سليح  و�سيانة  تركيب  الكهربائية، 

ال�سلكيا  املت�سلة  الكهربائية  البطاريات  اأجهزة  فـي  امل�سمنة  الثابتة  والربامج  بعد  عن 

متطلبات  وتلبية  لتثبيت  املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  بها  املتعلقة  واال�ست�سارات 

وامل�ستعملة  اجلديدة  للمركبات  املركبات  فح�ض  خدمات  اال�ستخدام،  واأهداف  الكهرباء 

لالأ�سخا�ض الذين ي�سرتون اأو يبيعون مركباتهم، خدمات فح�ض اأ�سرار املركبات االآلية، 

فح�ض املركبات االآلية، خدمات ت�سميم قطع غيار املركبات االآلية، خدمات مراقبة اأ�سطول 

املركبات الأغرا�ض ال�سالمة، خدمات ا�ستعادة املركبات امل�سروقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات  ميت�سيغان48170،  بالمياوث،  رود،  هاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136576

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأجهزة  امل�ستخدم،  واجهات  لت�سميم  احلا�سوبية  الربامج  البينية،  احلا�سوب  واجهات 

املزودة ببطاريات كهربائية املت�سلة ال�سلكيا والتي تت�سمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة 

واملباين،  امل�ساكن  فـي  املخزنة ال�ستخدامها  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  بعد  للتحديث عن 

وبرامج  برجميات  تت�سمن  والتي  ال�سلكيا  املت�سلة  كهربائية  ببطاريات  املزودة  االأجهزة 

توفـريها  يتم  التي  املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  بعد  عن  للتحديث  قابلة  ثابتة 

لتحقيق  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  اآخر  اأي م�سدر  اأو  كهربائية  �سبكة طاقة  اإىل  اأو  من 

ملراقبة  احلا�سوبية  الربجميات  ا�ستخدامها،  واأهداف  حاجاتها  وتلبية  الكهرباء  ا�ستقرار 

عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة من واإىل تلك االأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية 

الكهربائية  املركبات  حمركات  لتزويد  البطاريات  وتنظيمها،  وحت�سينها  ال�سلكيا  املت�سلة 

املركبات  ل�سحن  احلائط  على  املثبتة  الكهربائية  الطاقة  مو�سالت  الكهربائية،  بالطاقة 

املركبات  ل�سحن  للتو�سيل  القابلة  املحمولة  الكهربائية  الطاقة  مو�سالت  الكهربائية، 

الكهربائية، الربجميات القابلة للتنزيل ب�سكل تطبيق متنقل ملراقبة ال�سحنة الكهربائية 

وحالة املركبات والتحكم بها عن بعد، الربجميات القابلة للتنزيل ب�سكل برجميات اأنظمة 

اأجهزة  املركبة(،  الكمبيوتر على منت  )اأجهزة  للمركبات  املالحة  اأجهزة  املركبات،  ت�سغيل 

العاملي  املواقع  حتديد  نظام  ال�ستخدام  املربجمة  وا�سرتدادها  املركبات  موقع  حتديد 

واالت�ساالت اخللوية، اأجهزة الراديو املعدة للمركبات، اأجهزة االأنذار �سد ال�سرقة، اأجهزة 

�سحن البطاريات ال�ستخدامها مع بطاريات املركبات، �سوابط ال�سرعة لل�سيارات، معدات 

واحلركة  وال�سدمات  االإلكرتونية  االهتزازات  مراقبة  اأجهزة  وحتديدا  املركبات  �سالمة 

والزاوية واحلرارة والفلطية، معدات �سالمة املركبات وحتديدا اأجهزة مراقبة االهتزازات 

املركبات  والفلطية، معدات �سالمة  والزاوية واحلرارة  وال�سدمات واحلركة  االإلكرتونية 

وحتديدا نظام مراقبة على منت املركبة يتكون من كامريات واأجهزة مراقبة لك�سف النقاط 

اأجهزة االإر�سال واال�ستقبال الال�سلكية  ال�سيارة والتخل�ض منها،  غري املرئية على جانبي 

املزودة بتقنية التجميع والعر�ض لتحديد حالة جميع اأنواع املركبات فـي البيئات املحلية 

وتتبعها، البطاريات الكهربائية للمركبات، معدات �سالمة املركبات وحتديدا اأجهزة مراقبة 

�سغط االإطارات االإلكرتونية، معدات �سالمة املركبات وحتديدا اأجهزة ا�ست�سعار وكامريات 

بدون  الدخول  اأنظمة  الربية،  للمركبات  االإطارات  موازنة  وحدات  اخللف،  اإىل  الرجوع 

مفتاح واأنظمة االإ�سعال بدون مفتاح لل�سيارات التي تتكون من معالج دقيق وجهاز ا�ستقبال 
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اإ�سارة اإلكرتوين وجهاز لفتح االأبواب مزود بجهاز اإر�سال م�ستجيب لالإ�سارة االإلكرتونية، 

عدادات �سرعة للمركبات، اأجهزة ك�سف االأج�سام بالرادار ال�ستخدامها فـي املركبات، اأجهزة 

اال�ست�سعار اخلا�سة بنظام حتديد املواقع العاملي املثبتة على منت املركبة لتحديد معدل 

حركتها، �سواحن بطاريات الهواتف اخلليوية ال�ستخدامها داخل املركبات، اأجزاء حمركات 

ال�سوت  وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  )ثريمو�ستات(،  احلرارة  منظمات  وحتديدا  املركبات 

واملعادالت  ال�سوت  وم�سخمات  ال�سوت  ومكربات  ال�سرتيو  اأجهزة  وحتديدا  للمركبات 

داخل  ال�ستخدامها  بي  ا�ض  يو  �سحن  منافذ  ال�سوت،  مكربات  وعلب  التقاطع  واأجهزة 

مفاتيح  للمركبات،  اخللفـية  الروؤية  كامريات  للمركبات،  الكهربائية  االأقفال  املركبات، 

التحكم بدرجات احلرارة داخل املركبة، مفاتيح التحكم الال�سلكية للمراقبة والتحكم عن 

بعد فـي عمل وحالة االأجهزة اأو االأنظمة الكهربائية وامليكانيكية االأخرى وحتديدا اأنظمة 

البطاريات واالإ�ساءة واملتابعة واالأمن، اأجهزة التحكم مبفاتيح احلركة عن بعد للمركبات، 

اأنظمة حتديد موقع املركبة وتتبعها واأمنها التي تتكون من هوائي وجهاز اإر�سال ال�سلكي 

يتم و�سعها فـي املركبة، منظمات الفلطية فـي املركبات، معدات �سوتية للمركبات وحتديدا 

مكربات ال�سوت الأنظمة ال�سيارات ال�سوتية، اأدوات املالحة للمركبات )اأجهزة الكمبيوتر 

املعدة  البطاريات  املقطورات،  اإىل  ال�سيارات  الكهربائية من  املو�سالت  املركبة(،  على منت 

الكهربائية،  املركبات  ل�سحن  ال�سحن  حمطات  وحتديدا  الكهربائية  االأجهزة  للمركبات، 

حموالت  املركبات،  مع  ال�ستخدامها  و�سالت  املحو�سبة،  املركبات  حمركات  حتليل  اأجهزة 

التيار الكهربائي ال�ستخدامها مع املركبات، الو�سالت الكهربائية ال�ستخدامها مع املركبات، 

املراكم الكهربائية للمركبات، ترمو�ستات للمركبات، موؤ�سرات اآلية لل�سغط املنخف�ض فـي 

اإطارات املركبات، م�سجالت االأميال للمركبات، اأجهزة حتكم عن بعد لت�سغيل اأجهزة اإنذار 

املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات  ميت�سيغان48170،  بالمياوث،  رود،  هاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136577

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأقفال املعدنية غري الكهربالئية، اأقفال الكوابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170،  بالمياوث،  رود،  زهاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136578

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كامريات فـيديو، اأقفال كهربائية، اأقفال كهربائية للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170،  بالمياوث،  رود،  زهاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136579

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وقطع  للمركبات  كوابل  اأقفال  ب�سكل  �سالمة  اأجهزة  االأية،  للمركبات  ال�سالمة  اأنظمة 

األيات لالأقفال من  املعدة لالإ�ستجمام وحتديدا  للمركبات  املركبات، فطع غيار  اك�س�سوار 

اأجل و�سل قطع الالإك�س�سوار مبركبات االإ�ستجمام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات  ميت�سيغان48170،  بالمياوث،  رود،  زهاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية، 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136609

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكواب القيا�ض، مالعق القيا�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات  ميت�سيغان48170،  بالمياوث،  رود،  زهاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية، 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136612

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكاكني املطبخ، �سوك املائدة، �سكاكني املائدة، اأدوات املائدة وحتديدا مالعق املائدة، اأدوات 

تف�سري اخل�سار غري الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات  ميت�سيغان48170،  بالمياوث،  رود،  زهاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136614

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغاليات الكهربائية، املواقد املتحركة، املجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اأي بي هولدينغر، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،48170 ميت�سيغان  بالمياوث،  رود،  هاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136624

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التقطيع،  األواح  واملقايل،  االأوعية  وحتديدا  الطهــو  اأواين  الطهو،  مالعق  الطهو،  �سوك 

اأدوات واأوعية املائدة، اأدوات واأوعية املائدة وحتديدا ال�سحون والزبديات واالأقداح، االأواين 

املنزلية  االأواين  املطبــخ،  مالقـــط  وحتديـــدا  املنزليـــة  االأواين  املبا�سر،  وحتديدا  املنزلية 

حاويات  الطعام،  تقدمي  مالعق  الطعام،  تقدمي  �سوك  املطبخ،  اأوعية  املالوق،  وحتديدا 

النفايات لال�ستعمال املنزيل، منا�سب جتفـيف اجللي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،48170 ميت�سيغان  بالمياوث،  رود،  هاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136626

فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،48170 ميت�سيغان  بالمياوث،  رود،  هاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136635

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املائي، املركبات الربية واأجزائها والتجهيزات  املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي 

املحركات  �سكل  على  احلركة  نقل  اآلية  ومكونات  الهيكلية  االأجزاء  وحتديدا  بها  اخلا�سة 

االأمتعة  تثبيت  �سبكات  املحرك،  ذات  املركبات  واملحاور، هياكل  الرتو�ض  الكهربائية وعلب 

للمركبات ذات املحرك، اأغطية ح�سب احلجم للمركبات، �سال�سل م�سادة لالنزالق للمركبات، 

رقع لت�سليح اإطارات املركبات، م�سخات نفخ اإطارات املركبات، الرتكيبات الداخلية لل�سيارات، 

الك�سوة الداخلية لل�سيارات، التجهيزات اجللدية الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات، 

اإطارات لوحة الرتخي�ض، اإطارات تثبيت لوحة الرتخي�ض، فر�ض مقاعد املركبات، املركبات 

الربية الكهربائية، قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات، قطع غيار املركبات 

االأغطية  واأبواب  االأمامي  الزجاج  الروؤية اخللفـية وم�ساحات  الكهربائية وحتديدا مرايا 

اخللفـية، املركبات الكهربائية عالية االأداء العاملة ح�سرا على البطارية، مقاعد املركبات، 

الفر�ض،  من  للمركبات  احلجم  ح�سب  االأغطية  املركبات،  عجالت  املركبة،  عجلة  حماور 

امت�سا�ض  واأجهزة  ال�سقف  رفوف  الربية،  املركبات  حمركات  للمركبات،  القيادة  عجالت 

ال�سدمات والنواب�ض وق�سبان التثبيت واأنظمة التعليق جميعها للمركبات، لوحات الك�سوة 

لهياكل املركبات، مكابح الفرامل للمركبات الربية، اأغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات، 

الفـينيل م�سممة م�سبقا ومكيفة  التغليف من  اأغطية  من�سات تثبيت املحرك للمركبات، 

خ�سي�سا للمركبات، قطع غيار املركبات وحتديدا خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية، �سارة 

التزلج  عدة  حامالت  املركبة،  عجلة  حمور  تركيبات  املركبات،  مقاعد  و�سائد  للمركبات، 

للخلف  الرجوع  ترو�ض  اخللفـية،  الروؤية  مرايا  وحتديدا  للمركبات  املرايا  للمركبات، 

للمركبات الربية، خطافات م�سممة خ�سي�سا لال�ستخدام فـي املركبات لتثبيت ملحقات 

ال�سيارة، الزجاج االأمامي للمركبات، اأجهزة منع ال�سرقة للمركبات، االإطارات للمركبات، 

اأنابيب االإطارات للمركبات، اأدوات نفخ االإطارات، االأجزاء البال�ستيكية للمركبات وحتديدا 

ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من البال�ستيك امل�سكل بالبثق لل�سيارات، املركبات 

الربية وحتديدا ال�سيارات الكهربائية وال�ساحنات و�سيارات الدفع الرباعي، اأغطية امل�سممة 

جزئيا ح�سب احلجم للمركبات، �سواغط هواء الفرامل للمركبات الربية، ا�سطوانات هواء 

الفرامل للمركبات الربية، اأغطية املركبات، هياكل املركبات ذات املحرك، االأغطية الواقية 
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ملقاعد املركبات، قطع غيار هيكلية لل�ساحنات واملركبات االأخرى ذات املحرك، اآلية جمموعة 

وجمموعة  التدوير  وعمود  احلركة  وناقل  القاب�ض  من  املوؤلفة  للمركبات  احلركة  نقل 

تثبيت  لوحات  الربية،  للمركبات  احلركة  ناقل  العلوية  االأغطية  التفا�سلية،  الرتو�ض 

ناقل احلركة للمركبات الربية، �سناديق ناقل احلركة للمركبات الربية، ق�سبان ال�سحب 

الربية، ق�سبان  باملركبات  للتعليق  املعدة  الدرجات  لل�سيارات، حاجبات الطني للمركبات، 

�سحب املركبات، االإطار احلديدي لعجلة املركبة واالأجزاء الهيكلية لذلك، املركبات التي 

ت�سري على جميع الت�ساري�ض )ATVs(، جم�سات للمركبات الربية وحتديدا جم�سات نظام 

االإطار احلديدي  املوؤازر،  التوجيه  تباع كمكون من نظام  التي  الكهربائي  املوؤازر  التوجيه 

لعجلة املركبات، علب الرتو�ض للمركبات الربية، مكابح للمركبات، هياكل املركبات، ناقل 

احلركة للمركبات الربية، اأجزاء املركبة وحتديدا واقيات الزجاج االأمامي، اأجزاء املركبات 

وحتديدا حاجبات اأ�سعة ال�سم�ض، اأجزاء املركبات وحتديدا الذراع الو�سيط، اأجزاء املركبات 

وحتديدا املفا�سل الكروية، اأجزاء املركبات وحتديدا دعامات اأنظمة التعليق، اأجزاء املركبات 

وحتديدا و�سلة ربط ال�سرعة الثابتة، �سيقان �سمام اإطارات املركبات، اأجزاء املركبات الربية 

للمركبات،  هيكلية  كاأجزاء  املحرك  غطاء  دروع  التفا�سلية،  الرتو�ض  جمموعة  وحتديدا 

للمركبات  الفرامل  اأجران  للمركبات،  مكابح  اأ�سالك  الربية،  للمركبات  التدوير  اأعمدة 

الربية، مكابح الفرامل للمركبات الربية، اأجزاء نظام التعليق للمركبات الربية وحتديدا 

�سفرات  اللولبية،  النواب�ض  وحتديدا  الربية،  املركبات  تعليق  اأجزاء  الورقية،  النواب�ض 

ما�سحات الزجاج االأمامي للمركبات، الدوائر الهيدروليكية للمركبات، اأجزاء اأنظمة تعليق 

املركبات الربية وحتديدا املوازنات، الفر�ض اجللدي الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�س�سة 

للمركبات، من�سات الفرامل القر�سية للمركبات، حامالت اأكواب لال�ستخدام فـي املركبات، 

ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع الغيار اخلا�ض بها، اأحزمة ناقل احلركة للمركبات 

الربية، اأنظمة التعليق للمركبات الربية، حممل العجلة للمركبات الربية، نوافذ زجاجية 

ال�سرقة لل�سيارات ،عتاد الفرامل للمركبات، رفوف تثبيت  اأجهزة االإنذار �سد  للمركبات، 

الدراجات للمركبات، عدد الغطاء املحوري لال�ستخدام مع املركبات الربية، املحامل املحورية 

للمركبات الربية، الفرامل القر�سية للمركبات الربية، حاويات تخزين املثبتة على اأ�سقف 

املركبات الربية، املركبات الريا�سية، الو�سادات الهوائية للمركبات، نوافذ املركبات، اأحزمة 

االأمان لال�ستخدام فـي املركبات، �سمامات الإطارات املركبات، اأبواق املركبات، اأجزاء املركبات 
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الربية وحتديدا �سيور نقل احلركة، قواب�ض املركبات الربية، اأغطية املركبات ح�سب احلجم 

الراأ�ض  م�ساند  والعنا�سر،  الطق�ض  من  احلماية  لغر�ض  وال�ساحنات  بال�سيارات  اخلا�سة 

االإ�سابة  من  للوقاية  املركبات  فـي  ال�ستخدامها  للنفخ  قابلة  هوائية  و�سادات  للمركبات، 

فـي احلوادث، �سال�سل القيادة للمركبات الربية، ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدا 

اأكيا�ض ترتيب ال�سيارات وال�سبكات واالأدراج امل�سممة خ�سي�سا لتتالءم مع املركبات، اأحزمة 

اأمان ملقاعد املركبات، �سبكات تثبيت االأمتعة للمركبات، بطانات الفرامل للمركبات الربية، 

اأجزاء املركبات الربية وحتديدا املحاور، اأجزاء املراكب الربية وحتديدا ترو�ض الت�سغيل، 

االأجزاء املعدنية للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من املعدن 

الرباعي،  الدفع  ال�سيارات وال�ساحنات و�سيارات  الكهربائية، وحتديدا  املركبات  لل�سيارات، 

الدراجات، اأجهزة اإنذار الرجوع للخلف للمركبات، اأقرا�ض عجلة للمركبات، اأقفال كهربائية 

الربية  للمركبات  التوجيه  وحدات  املحركات،  ذات  للمركبات  االإنذار  اأنظمة  للمركبات، 

الهوائية،  الو�سادات  للمركبات،  االأبواب  دوا�سات  للمركبات،  اخللفـية  االأجنحة  واأجزائها، 

والب�سائع  االأمتعة  حامالت  لل�سيارات،  م�سدات  لل�سيارات،  ال�سدمات  امت�سا�ض  اأجهزة 

املثبتة على اأ�سقف املركبات، اأغطية املركبات ح�سب احلجم، اأجزاء املركبات الربية وحتديدا 

اأي دوا�سات االأبواب، اأجزاء املركبات الربية وحتديدا الواقيات من الوحل، اأجزاء املركبات 

املركبات،  اأبواب  ال�سدمات،  ال�سيارة وحتديدا ممت�سات  اأجزاء  امل�سدات،  الربية وحتديدا 

مقاب�ض حتريك اإ�سارة االنعطاف للمركبات، اأغطية �سدادة خزان الوقود للمركبات الربية، 

اأغطية لوحات ترخي�ض املركبات، األواح.

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
الواليات   ،48170 ميت�سيغان  بالمياوث،  رود،  هاغرتي  ان   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 474 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149193

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كحولية،  غــري  فواكـــه  ع�سري  م�سروبات  زجنبيل،  جعة  كحولية،  غري  فواكه  خال�سات 

م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، خال�سات لتح�سري 

امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، م�ستح�سرات 

مياه  فوار،  معدين  ماء  م�سروبات،  معدنية  مياه  الليثيا،  ماء  الغازية،  املياه  لتح�سري 

البرية،  لتح�سري  الدينار  ليمونا�ســة، خال�سات ح�سي�سة  للموائد، ع�سري عنب،  معدنية 

خممر،  غري  عنب  ع�سري  الليمونا�سة،  لتح�سري  اأ�سربة  م�سروبات،  خ�سراوات  ع�سائر 

ماء ال�سودا، �سربات م�سروبات، ع�سري بندورة م�سروب، م�سروبات غري كحولية، اأقرا�ص 

الف�ساغ  �سراب  غازية،  مياه  الفوارة،  للم�سروبات  م�ساحيق  الفوارة،  للم�سروبات  حمالة 

م�سروب خفـيف، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، �سراب 

فواكه غري كحويل، م�سروبات تواترية، ع�سري تفاح غري كحويل، برية رو�سية خالية من 

خملوطة،  خ�سار  اأو  فواكه  م�سروبات  الع�سل،  اأ�سا�سها  كحولية  غري  م�سروبات  الكحول، 

م�سروب الألوفـريا الالكحويل، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب، م�سروبات بروتينية 

للريا�سيني، م�سروبات من الأرز، بخالف بدائل احلليب، م�سروبات غري كحولية منكهة 

بنكهة القهوة، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي، مرطبات غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيل�سنهورن ا�ص ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فرديناند - هودلر 17،�سي/اأو اإي. كيي�ص - بورالز، بريو فـيدو�سيري 

1207 جنيف، �سوي�سرا - هيل�سنهورن ا�ص اي، جنيف، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149197

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.pharmaceuticals ،عقاقري لغايات طبية، اأدوية لالأغرا�ص الب�سرية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأدوية احلكمة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 182400، عمان 11118، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149199

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص ال�سلع، عر�ص �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، ت�سويق، اإتاحة �سوق 

الإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فـيني م.د.م.�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

مبنى   ،1 رقم  طابق  م.د.م.�ص،  الأعمال  مركز   ،3648 رقم:  وحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جويالري & جيمبلك�ص 3، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149201

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سجلة  حا�سوب  برجميات  احلا�سوب  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة  حا�سوب  برامج 

برامج  للتنزيل  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  للتفريغ  قابلة  اللإلكرتونية  من�سورات 

ملفات  حتميل  املو�سيقى  ملفات  حتميل  النقالة  للهواتف  نغمات  حتميل  حا�سوب  العاب 

ال�سور تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل قارئات كتب الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رف للن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة املكرمة، حي املوؤمترات، الريا�ص 11583، �ص.ب: 53108 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149202

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحف دوريات كرا�سات دفاتر مالحظات كتالوجات كتب مواد كتابة مطبوعات من�سورات 

اإعالنية جمالت دوريات  اأدلة ورق كتابة كتيبات قرطا�سية بيانات  مطبوعة كتب موجزة 

تقاومي ق�س�ص م�سورة ن�سرات اأخبارية دورية ن�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رف للن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة املكرمة، حي املوؤمترات، الريا�ص 11583، �ص.ب: 53108 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149203

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإذاعة بالراديو البث بالتلفزيون خدمات وكالت الأنباء البث بالتلفزيون الكبلي البث اأو 

الإر�سال عرب الأقمار ال�سناعية خدمات لوحات الن�سرات اللإلكرتونية خدمات ات�سالت 

البث الال�سلكي توفـري املنتديات ال�سبكية تدفق البيانات املتوا�سل عرب الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رف للن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة املكرمة, حي املوؤمترات, 
                                    الريا�ض 11583, �ص.ب: 53108 اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149204

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر الن�سو�ص خالف ن�سو�ص الدعاية والإعالن اإنتاج الأفالم بخالف الأفالم الإعالنية 

ن�سر الكتب اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون خدمات املكتبات املتجولة تنظيم واإدارة ندوات 

تنظيم واإدارة املوؤمترات تنظيم واإدارة الجتماعات معلومات عن الرتبية والتعليم تنظيم 

املعار�ص لغايات ثقافـية اأو تعليمية تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية تنظيم واإدارة الندوات 

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب ن�سر الكتب وال�سحف اللإلكرتونية علـــى الإنرتنـــت 

الن�سر املكتبي الإلكرتوين توفـري املطبوعات اللإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل 

تقدمي التقارير امل�سورة خدمات مرا�سلي الأنباء اإر�ساد التدريب توفـري الفـيديوهات غري 

ال�سبكية, غري متاحة للتنزيل توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل 

خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رف للن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة املكرمة, حي املوؤمترات, 
                                     الريا�ض 11583, �ص.ب: 53108 اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان 

-118-



اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149205

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات جتميل بخور م�سك ل�سناعة العطور عطور  كهرمان عطر 

�سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة رذاذ �سرباي لل�سعر رذاذات لإنعا�ص 

رائحة الفم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة معامل للعطور ومواد واأدوات التجميل �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عنوان ال�سارع / اجلهراء، قطعة )3(، ق�سيمة )41320(، مركز اوتاد 

التجاري، دور )1(، حمل )2(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149206

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقم�سة، مواد ن�سيجية، من�سوجات قطنية، بيا�سات لال�ستعمال املنزيل، �ستائر من الن�سيج 

اأو البال�ستيك، اأقم�سة من ن�سيج غري حمبوكة، بطانيات لالأ�سرة، اأقم�سة لال�ستخدام فـي 

الن�سيج، اأغطية من الن�سيج لالأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جخ لالأقم�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الفروانية، الري، قطعة )1(، ق�سيمة )1873(، ذي افنيوز، دور )0(، 

حمل )0AG36(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149207

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور، م�سك  اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات جتميل،  كهرمان عطر، 

ل�سناعة العطور، عطور، �سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية 

بالب�سرة، رذاذ �سرباي لل�سعر، رذاذات لإنعا�ص رائحة الفم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأطياب ال�سيخ للعطور ومواد واأدوات التجميل �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اجلهراء، قطعة )4(، ق�سيمة )9344(، العاملية مول، دور )0(، حمل )3(، 

الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149208

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  لغايات  اأحما�ص  م�سكنات،  �سيدلنية،  م�ستح�سرات 

.pharmaceuticals ،لغايات �سيدلنية، اأدوية لالأغرا�ص الب�سرية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البوراتوريوز �سينفا، ا�ص ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترافـي�سيا دي ريكون�سيد فاليز، 1 بوليغ. اند. دي اوليكلندا 31699، 

اولوكي )نافارا(، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149271

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة  ال�سوكولتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة 

جوز الهند، كرمية الزبدة، مرق، م�ستح�سرات لإعداد مرق 

خملل،  خيار  �سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  املرق،  مركزات  حمفوظة،  فواكه  اللحم، 

مثلجة،  فواكه  جبنة،  األبان،  منتجات  ق�سدة  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات 

زجنبيل،  مربى  للطعام،  هالم،  جلي  الفواكه،  جلي،  هالم  مطبوخة،  فواكه  كروكيت، 

اخل�سراوات،  �سوربة  م�ستح�سرات  رائب،  لنب  �سم�سم،  زيت  حية،  غري  بحرية  �سرطانات 

ع�سري خ�سراوات للطبخ، كفـري م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 

ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، مربى فواكه، عجينة حلم الكبد، خملالت، �سجق، معجون 

بندورة، �سلطات خ�سراوات، �سلطات فواكه، ع�سري بندورة للطبخ، فول �سوداين حم�سر، 

فواكه  الب�سري،  لال�ستهالك  �سمك  دقيق  خمفوقة،  ق�سدة  ال�سمك،  من  غذائية  منتجات 

ال�سم�سم، حم�ص معجونة احلم�ص،،  بذور  معلبة، فطائر بطاطا مقلية، طحينة عجينة 

اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، لنب �سويا، حليب خمفوق، متور، حليب، مو�ص 

من اخل�سراوات، خمائر )احلليب( لأغرا�ص الطهي، مركز طماطم، لنب الفول ال�سوداين 

لال�ستعمال املطبخي، حليب جمفف، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، كرمي 

الفول  حليب  احلليب،  بدائل  دوغ،  للهوت  نقانق  جمفدة،  خ�سراوات  خ�سراوات،  اأ�سا�سه 

ال�سوداين، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين، حلوم مطبوخة )جلبي طبق حلم م�سوي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة حالب 1881 )هولدنغ( �ص.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بريوت، بدارو، جادة �سامي ال�سلح،OMT بناية الطابق الرابع، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/13

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149273

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سق الإعالنات، حتليل اأ�سعار التكلفة، ن�سر مواد الدعاية 

والإعالن، عر�ص ال�سلع، الإعالن بالربيد املبا�سر، حتديث 

الدعاية والإعالن،  تاأجري مواد  ال�سوق،  العينات، درا�سات  الدعاية والإعالن، توزيع  مواد 

العامة،  العالقات  بالراديو،  الإعالن  واإعالن،  دعاية  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�ص  ن�سر 

خدمات عر�ص عامة، خدمات وكالت الدعاية والإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، 

اأبحاث الت�سويق، ا�ستطالعات الراأي، توظيف الأفراد، الرد على الهاتف للم�سرتكني غري 

املوجودين، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات 

و�سائل  على  �سلع  عر�ص  الإعالم،  و�سائل  فـي  والإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  احلا�سوب، 

والإعالن،  الدعاية  ن�سو�ص  كتابة  الفوترة،  خدمات  بالتجزئة،  البيع  لغايات  الإعالم 

لفتات  تاأجري  ت�سويق،  الإعالنية،  الأفالم  اإنتاج  والإعالن،  الدعاية  لغايات  التخطيط 

دعائية للغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة حالب 1881« )هولدنغ( �ص.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بريوت، بدارو، جادة �سامي ال�سلح،OMT بناية الطابق الرابع، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/13

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149275

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

خدمات  الفنــــادق،  خدمـــات  الكانتينات،  املتنقلــة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات، 

اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعـــم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم، 

الكرا�سي  تاأجري  اإقامة،  اأمـــاكن  العطالت  خميمات  خدمات  البارات،  احلانات  خدمات 

واملوائــــد وبيا�ســـات املوائــد والأواين الزجاجية، تاأجري اأجهزة الطبخ.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوبل ري�ستورانت�ص ا�ص بي فـي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي، جزيرة  اأبوظبي  �سوق  املقام، ميدان  35، برج  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3529، 

املاريه - اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/13

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149276

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيد نبيل ر�سيد اأبو�سالح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأربد - قرب جممع عمان اجلديد، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/13

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149277

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 10737، الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/13

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149316

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املنتجعات ال�سحية، خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو ايه ا�ص فارما�سيوتيكالز بي تي واي ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 15 كان�سديل بلي�ص، كا�ستل هيل ان ا�ص دبليو 2154، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149317

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبيــــة،  لغايـــات  عقاقيـــر  �سيدلنيــة،  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدلنية، م�ستح�سرات 

كيميائية لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

بلد   ،2021/4/19 الأولــويــة:  تاريــخ   ،55361428 الأولـــويــة:  )رقــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: ال�سني(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149319

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميع املواد ح�سب الطلب لالآخرين، معلومات عن معاجلة املواد، 

خدمات احلفظ بالتربيد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

بلد   ،2021/4/19 الأولـــويـــة:  تاريـــخ   ،55354012 الأولــويــة:  )رقـــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: ال�سني (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149320

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأبحاث الكيميائية، الأبحاث التكنولوجيا، الأبحاث البيولوجية، جتارب �سريرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

) CN :حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: 55362949، تاريخ الأولوية: 2021/4/19، بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149321

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العالج،  خدمات  بعد،  عن  التطبيـــب  خدمات  ال�سيدلنيــــة،  الن�سائح  ال�سحية،  الرعاية 

ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

بلد   ،2021/4/19 الأولــويــة:  تاريـــخ   ،55337538 الأولـــويـــة:  )رقــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: ال�سني (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149322

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية،  لغايات  عقاقري  �سيدلنية،  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدلنية، م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، م�ستح�سرات 

كيميائية لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

بلد   ،2021/4/19 الأولــويــة:  تاريــخ   ،55338382 الأولــويــة:  )رقـــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: ال�سني(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149323

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

بلد   ،2021/4/19 الأولــويــة:  تاريــخ   ،55338390 الأولــويــة:  )رقــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: ال�سني(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149324

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميع املواد ح�سب الطلب لالآخرين، معلومات عن معاجلة املواد، خدمات احلفظ بالتربيد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

2021/4/19،بلد  الأولـــويـــة:  تاريـــخ   ،55351901 الأولــــويــة:  )رقــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: ال�سني(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149325

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأبحاث الكيميائية، الأبحاث التكنولوجيا، الأبحاث البيولوجية، جتارب �سريرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

بلد   ،2021/4/19 الأولويــــة:  تاريـــخ   ،55367593 الأولويـــــة:  )رقــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: ال�سني(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149326

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية، خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العالج، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بكني( كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ص بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ص بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/14

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

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

حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: 55343593، تاريخ الأولوية: 2021/4/19، بلد الأولوية: 

ال�سني(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149336

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكاكر دوائية، م�ستح�سرات فـيتامينية، عالجات مه�سمة لغايات �سيدلنية، ملينات، �سمغ 

لغايات طبية، علكة لغايات طبية، �سكاكر لغايات طبية، األياف نباتات �ساحلة لالأكل غري 

غذائية، اإ�سافات معدنية اإىل الغذاء، اإ�سافات غذائية، حبوب م�سادة لالأك�سدة، مكمالت 

الغلوكوز،  من  غذائية  مكمالت  اأنزميات،  من  غذائية  مكمالت  ملكي،  هالم  من  غذائية 

مكمالت غذائية من الربوتني، كولجني لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبد اهلل �سلطان بن عي�سى القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة العا�سمة، منطقه ال�سرق، قطعة )2(، �سارع اأحمد اجلابر، 

مبنى �سركة الثمار الدولية القاب�سة، دور )1�ص(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149420

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة معاجلة البيانات، نظارات ب�سرية، اأدوات قيا�ص، بطاريات، كهربائية، اأجهزة حا�سوب، 

اأجهزة اإ�سعاعية للغايات ال�سناعية، �سفارات اإ�سارة، اأجهزة �سترييو�سكوب منظار جم�سم، 

مو�سالت،  �سبه  ال�سرقة،  ملنع  كهربائية  اأجهزة  بعد،  عن  حتكم  اأجهزة  تلفزيونية،  اأجهزة 

اأجهـــزة ملحقـــة باحلا�ســوب،  اأ�ســـالك وكبـــالت،  مواد امل�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائــي 

للزينة،  مغناطي�سات  فـيديو،  �سا�سات  �سغري،  حا�سوب  �سكل  فـي  مفكرة  فـيديو،  كامريات 

�سياجات مكهربة، �سماعات الراأ�ص، اأ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة، تطبيقات برجميات 

هواتف  كهربائية،  مهايئات  لوحيـــة،  حوا�سيـــب  ذكيـــة،  هواتف  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب، 

موازين  النريان،  اإطفاء  اأجهزة  الن�ســاط،  لتقفـي  اأجهزة حممولة  رقمية،  خلوية، لفتات 

احلمامات، �سماعات الواقع الفرتا�سي، اأجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�سخ�سي، 

كبائن ملكربات ال�سوت، اأجهزة تنظيم احلرارة، عدادات اخلطى، اآلت ت�سوير فوتوغرافـية 

والكرتو�ستاتية وحرارية، مفاتيح كهربائية، �سور كرتونية متحركة، كامريات للت�سوير 

الفوتوغرافـي، مقايي�ص، اأجهزة حتليل كهربائي، اأجهزة �سحن البطاريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساومى انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 006، فلور 6، بلدينج 6، يارد 33، ميديل �سريقي رود، هايدين 

دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146785

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري  �سطافات،  للحمام،  �سخانات  ا�ستحمام،  اأحوا�ض  للحمام،  معدات  للحمام،  لوازم 

ملن�ساآت التدفئة، مواقد، اأ�سواء ال�سقف، ثريات، اأنابيب للمداخن، من�ساآت لتكييف الهواء، 

اأنابيب تفريغ كهربائية، م�سابيح كهربائية، دفايات كهربائية، حنفيات، موا�سري متديدات 

�سحية، مراحي�ض دورات مياه، مغا�سل لليدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع املنى للمنتجات البال�ستيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 - الرو�سة  حي   - الدرداء  اأبي  �سارع   11352 ر.ب:   ،27073 �ض.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147165

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي، �سكر، اأرز، كاكاو، م�ستح�سرات م�سنوعة من احلبوب ومقبالت غذائية م�سنوعة من 

الذرة واحلبوب، بن، �سوكوالته، علكة فقط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة ال�سام االأ�سيلة املحدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دم�سق، خميم الريموك، �سارع النا�سرة، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147383

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزهورات الطبية، ال�ساي الطبي، �ساي االأع�ساب، نقيع االأع�ساب، عرق �سو�ض طبي، اأع�ساب 

دوائية، مياه لغايات �سحية فقط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة ال�سام االأ�سيلة املحدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دم�سق، خميم الريموك، �سارع النا�سرة، �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/15

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147384

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قطوف وحال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع االأمام حممد بن �سعود - حي املنار - 

مدينة الدمام، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/15

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147654

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاط والغاتابر�سا وال�سمغ واالأ�سب�ستو�ض وامليكا والبدائل اخلام و�سبه امل�سنعة لكل تلك 

املواد، مواد بال�ستيكية وراتنجات مت�سكلة بالبثق لال�ستعمال فـي الت�سنيع، مواد التغليف 

الأ�سعة  حاجبة  اأغ�سية  معدنية،  غري  مرنة  وخراطيم  واأنابيب  موا�سري  والعزل،  واحل�سو 

ال�سم�ض للنوافذ )اأغ�سية ملونة(، اأن�سجة من األياف زجاجية للعزل، األياف زجاجية للعزل، 

اأطواق منع الت�سرب / �سدادات حمكمة، �سوف الزجاج للعزل، مواد عازلة، لباد عازل، ورق 

مواد  عازلة،  اأ�سرطة   / عازلة  اأربطة  عازلة،  دهانات  عازل،  ورني�ض  عازلة،  اأن�سجة  عازل، 

عازلة حرارية، عوازل، اأغطية بال�ستيكية لي�ست للتغليف، مواد بال�ستيكية �سبه معاجلة، 

مركبات ملنع االإ�سعاع احلراري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأك�سز تريدجن م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ويرهاو�ض بي 1-28، عجمـان، املنطقة 

احلرة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147655

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض،  وحمالت  اأك�ساك  بناء  التجميع،  اأو  الرتكيب  وخدمات  واالإ�سالح  املباين  اإن�ساء 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، معلومات عن االإ�سالح، مقاومة ال�سداأ، غ�سل املركبات، تلميع 

املركبات، �سيانة املركبات، تنظيف املركبات، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة )ت�سليح(، 

تغيري بطاريات ال�سيارات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأك�سز تريدجن م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ويرهاو�ض بي 1-28، عجمـان، املنطقة 

احلرة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147946

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماريوت ملعدات املطابخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�سربة  زايد،  بن  حممد  ال�سيخ  �سارع   ،11 رقم:  �سناعية  ال�سارقة،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رقم-B1 ملك �سامل عبيد ال�سويدي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/19

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148011

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة، غاليات كهربائية، اأفران ميكروويف للطهو، اأفران منزلية، قدور 

بخارية كهربائبة للطعام، ثالجات، اأجهزة ومن�ساآت تربيد، مكيفات هواء، مراوح )لتكييف 

الهواء(، اأجهزة واآالت لتنقية الهواء، من�ساآت تكييف الهواء، جمففات �سعر كهربائية، اأجهزة 

ومن�ساآت جتفيف، اأغطية �سفط ملن�ساآت التدفئة، م�سخات حرارة، معدات للحمام، �سخانات 

كهربائية،  م�سعات  املاء،  لتنقية  من�ساآت  �سم�سية،  ماء  �سخانات  للحمام،  لوازم  للحمامات، 

معقمات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميديا جروب كو.، اإل تي دي.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي26-28اإف، ميديا هيدكوارتر بيلدينغ، رقم 6 ميديا اأفنيو، بيجياو، 

�سوندي، فو�سان، غوانغدونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148166

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بودل للفنادق واملنتجعات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الريا�ض، حي املوؤن�سية، طريق الثمامة، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148167

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بودل للفنادق واملنتجعات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الريا�ض، حي املوؤن�سية، طريق الثمامة، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148212

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بدائل اللحوم، بدائل الدواجن، بدائل االأ�سماك، بدائل البي�ض والتي اأ�سا�سها نباتي، بدائل 

اللحوم، بدائل الدواجن، بدائل االأ�سماك، الوجبات املح�سرة واملجهزة م�سبقا واملعباأة والتي 

تتكون اأ�سا�سا من بدائل اللحوم، بدائل الدواجن، بدائل االأ�سماك، بدائل البي�ض، املنتجات 

الغذائية املعدة لال�ستهالك االآدمي امل�سنوعة من بدائل اللحوم، بدائل الدواجن، بدائل 

االأ�سماك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سنيورة لل�سناعات الغذائية م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

 ،191 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة امللك عبد اللـه الثاين بن احل�سني ال�سناعية، �ض.ب: 

�سحاب 11512، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148213

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بدائل اللحوم، بدائل الدواجن، بدائل االأ�سماك، بدائل البي�ض والتي اأ�سا�سها نباتي، بدائل 

اللحوم، بدائل الدواجن، بدائل االأ�سماك، الوجبات املح�سرة واملجهزة م�سبقا واملعباأة والتي 

تتكون اأ�سا�سا من بدائل اللحوم، بدائل الدواجن، بدائل االأ�سماك، بدائل البي�ض، املنتجات 

الغذائية املعدة لال�ستهالك االآدمي امل�سنوعة من بدائل اللحوم، بدائل الدواجن، بدائل 

االأ�سماك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سنيورة لل�سناعات الغذائية م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

 ،191 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة امللك عبد اللـه الثاين بن احل�سني ال�سناعية، �ض.ب: 

�سحاب 11512، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148215

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي مثلج، �ساي، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاين ل�سناعة الورق ال�سحي م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: قطعة رقم: اي دبليو تي ايه 65، �ض.ب: 75961 املنطقة احلرة فـي 

جبل علي، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148441

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  جتارية  لغايات  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

دعائية، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، تنظيم املعار�ض لغايات جتارية 

اأو اإعالنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سفن خلدمات ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سندوق بريد: 46296، ر.ب:: 11532، حي الربيع – مبنى عاليا – 

الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148442

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات،  املركبات، �سيانة  الكهربائية، ت�سحيم  االأجهزة  واإ�سالح  ال�سيارات، تركيب  غ�سل 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تلميع املركبات، تقدمي امل�ساعدة عند تعطل املركبات )ت�سليح(، 

تلميع املركبات، حمطات خدمة املركبات )التزود بالوقود وال�سيانة(، غ�سل املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سفن خلدمات ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 46296، ر.ب:: 11532، حي الربيع - مبنى عاليا - الريا�ض، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148450

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سل ومنتجات الع�سل واخلل وخل التفاح ودب�ض ال�سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هايف اند ويلني�ض اأ�سرتاليا بي تي واي ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 399 ارت�سرفيلد رود ريت�سالندز كوينزالند 4077، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148612

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�سناعة والعلوم والت�سوير الفوتوغرافـي وكذلك فـي الزراعة 

والب�ستنة والغابات، الراتنجات اال�سطناعية غري املعاجلة، البال�ستيك غري املعالج، مواد 

الل�سق امل�ستخدمة فـي ال�سناعة، معاجني الزجاج ومواد احل�سو الال�سقة االأخرى، مواد 

الل�سق امل�ستخدمة فـي ال�سناعة، م�ستح�سرات كيميائية الأغرا�ض علمية عدا امل�ستخدمة 

غري  بوليمرية  راتنجات  معالج،  غري  بال�ستيك  كلوريدات،  بيطرية،  اأو  طبية  الأغرا�ض 

معاجلة، راتنجات �سناعية غري معاجلة/راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، راتنجات من 

كلوريد بويل فينيل مكلور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوبريزول ادفان�سد ماترييالز، اإنك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

اوهايو  كليفالند،  روود،  بريك�سفيل   9911 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

44141 - 3247، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148613

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأنابيب  موا�سري  الت�سنيع،  فـي  لال�ستعمال  بالبثق  مت�سكلة  وراتنجات  بال�ستيكية  مواد 

وخراطيم مرنة غري معدنية، جتهيزات غري معدنية لالأنابيب املرنة، خراطيم مرنة غري 

لالأنابيب، مواد بال�ستيكية  اأغلفة غري معدنية   / لالأنابيب  معدنية، جلب غري معدنية 

معاجلة،  �سبه  ا�سطناعية،  راتنجات  لالأنابيب،  معدنية  غري  تقوية  مواد  معاجلة،  �سبه 

اأكيا�ض بال�ستيكية، ما عدا للتعبئة والتغليف، مواد ل�سد ال�سقوق، تراكيب كيميائية الإ�سالح 

فتحات الت�سرب، ح�سوات للو�سالت التمددية، مركبات منع الت�سرب للمفا�سل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوبريزول ادفان�سد ماترييالز، اإنك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

اوهايو  كليفالند،  روود،  بريك�سفيل   9911 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

44141 – 3247، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148614

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتهيزات غري معدنية لالأنابيب ال�سلبة، و�سالت غري معدنية لالأنابيب، اأنابيب وو�سالت 

اأنابيب قا�سية غري  من كلوريد بويل فينيل مكلور، مواد غري معدنية للمباين واملن�ساآت، 

معدنية للبناء، مواد غري معدنية للبناء/ مواد اإن�ساء غري معدنية، موا�سري ت�سريف غري 

معدنية، موا�سري غري معدنية ملجاري الت�سريف، موا�سري ماء غري معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوبريزول ادفان�سد ماترييالز، اإنك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

اوهايو  كليفالند،  روود،  بريك�سفيل   9911 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

44141 - 3247، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب:112
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 75624

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1005 فـي 2013/3/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة �سالون عمرو لل�سيدات �ص.م.ل )اوف �سور(

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اأمنيات للتجميل �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 2121 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/11/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/16م

-141-



اجلريدة الر�سمية العدد )1417(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145597

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 2020/17 فـي 2020/5/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فرح ظفر

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سركة اأمال �سركة ذات �سخ�س واحد م�ساهمة مقفلة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة، منطقة العليا، وحدة 

رقم: 9640، الريا�س: 12214 - 9597، اململكة العربية ال�سعودية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145598

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 2020/17 فـي 2020/5/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فرح ظفر

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سركة اأمال �سركة ذات �سخ�س واحد م�ساهمة مقفلة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة، منطقة العليا، وحدة 

رقم: 9640، الريا�س: 12214 - 9597، اململكة العربية ال�سعودية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/15م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 145599

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 2020/17 فـي 2020/5/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فرح ظفر

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سركة اأماال �سركة ذات �سخ�ص واحد م�ساهمة مقفلة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق 58، مركز اململكة، 2239 طريق العروبة، منطقة العليا، وحدة 

رقم: 9640، الريا�ص: 12214 - 9597، اململكة العربية ال�سعودية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة العربية ال�سعودية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/8/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/15م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 83682 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/8/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1051 فـي 2014/3/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جمموعة االإمارات الدولية للإنتاج احليواين والغذائي ذ.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جمموعة الب�ستان لل�ستثمار ذ.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ص، �ص.ب: 45662، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: االإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/28م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/15م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 45096

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 847 فـي 2007/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: األزا كوربوري�سن 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: باك�ستري هيلثكري ا�ص ايه 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ثور غاوير �سرتا�سه 130، 8152 جلت بارك )اأوفيكون( �سوي�سرا

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/27م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/15م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 45096 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 847 فـي 2007/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: باك�ستري هيلثكري ا�ص ايه 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: باك�سرت انرتنا�سيونال انك

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الواليات   ،60015 الينوي  ديرفيلد،  باركواي،  باك�سرت  ون  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/2م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 114904

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1234 فـي 2018/3/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: موؤ�س�سة دار الرخاء العاملية للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: موؤ�س�سة قمة العال للتجارة

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/10/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122266

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/1/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سجرة الولية للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: م�ساريع عبداللـه عبدالرحمن الزدجايل للتجارة

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3875 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126981

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/10/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1290 فـي 2019/4/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ركن الأخوة للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ملك الأطعمة العاملية �س.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 552 ر.ب: 320، �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130391

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1310 فـي 2019/9/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة ال�ستثمارات وامل�ساريع �س.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ركن املزن الذهبية �س.م.م

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/7م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133868

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1332 فـي 2020/3/8م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبو اآية املميزة للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اإطاللة اجلود �س.�س.و

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 995 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/11/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37836 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جرنال نيوتر�سن انف�ستمنت كومباين

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جي اأن �سي هولدجنز، اإل اإل �سي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت رويلمنجتون، دي ايه 19801، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37837 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جرنال نيوتر�سن انف�ستمنت كومباين

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جي اأن �سي هولدجنز، اإل اإل �سي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت رويلمنجتون، دي ايه 19801، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37838 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 842 فـي 2007/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جرنال نيوتر�سن انف�ستمنت كومباين

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جي اأن �سي هولدجنز، اإل اإل �سي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت رويلمنجتون، دي ايه 19801، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37839 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/7/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 808 فـي 2006/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جرنال نيوتر�سن انف�ستمنت كومباين

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جي اأن �سي هولدجنز، اإل اإل �سي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت رويلمنجتون، دي ايه 19801، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37840 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جرنال نيوتر�سن انف�ستمنت كومباين

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جي اأن �سي هولدجنز، اإل اإل �سي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت رويلمنجتون، دي ايه 19801، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37841 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جرنال نيوتر�سن انف�ستمنت كومباين

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جي اأن �سي هولدجنز، اإل اإل �سي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت رويلمنجتون، دي ايه 19801، الوليات 

املتحدة الأمريكية

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/9/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60569 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 912 فـي 2010/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: مي�سيل ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: جنرتي )انرتنا�سيونال( ليمتد

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فورث فلور، 52 ايه كرومويل رود، لندن، ا�س دبليو 7، 5 بي 

ايه، اململكة املتحدة

جهةم�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/11/14م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

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

126628
�سركة طاوؤو�س لالأنظمة 

الزراعية �س.م.م
2001/10/28التجارة وال�سناعة

2012/12/30التجارة وال�سناعةابوت لبور اتوريز278149

2012/12/30التجارة وال�سناعةابوت لبور اتوريز378148

2012/12/30التجارة وال�سناعةابوت لبور اتوريز478147

2011/11/2التجارة وال�سناعةالفا�سيجما ا�س بي ايه571044

2011/11/13التجارة وال�سناعةدينكا كومابني ليمتد 6711431

770446
�سيجنا انتليكت�سوال

 بروبريتي, انك
2011/9/28التجارة وال�سناعة

870444
�سيجنا انتليكت�سوال

 بروبريتي, انك
2011/9/28التجارة وال�سناعة

2011/10/2التجارة وال�سناعةديون هولدينغز ليمتد970509

2012/1/24التجارة وال�سناعة�سافيني�سيا اإ�س اإيه1072380

2012/1/24التجارة وال�سناعة�سافيني�سيا اإ�س اإيه1172400

2001/11/4التجارة وال�سناعةمافال�س اأ�س .اأيه1226694

2001/11/4التجارة وال�سناعةمافال�س اأ�س .اأيه1326695

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي .اأ.اأ1426546

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي .اأ.اأ1526547

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي .اأ.اأ1626548
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م
رقم 

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

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ1726549

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ1826550

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ1926551

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ2026552

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ2126553

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ2226554

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ2326555

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ2426556

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ2526568

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ2626571

2001/10/21التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ.اأ2726572

2001/7/14التجارة وال�سناعةاأفايا انك2825863

2001/7/14التجارة وال�سناعةاأفايا انك2925864

2001/7/14التجارة وال�سناعةاأفايا انك3025865

2001/7/14التجارة وال�سناعةاأفايا انك3125866

2001/7/14التجارة وال�سناعةاأفايا انك3225867

337074
كابو�سيكي كاي�سا ايدوين

 ) ايدوين كو, ليمتد (
1992/6/20التجارة وال�سناعة

3471990

اآر.اأي.�سي �س.م.ل هولدنغ

"ري�سرت�س اأند اأدمن�سرتتيف 

كون�سالتن�س هولدنغ �س.م.ل"

2011/12/27التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

3526304
وارر �سايرن برايوري هاو�س 

كرامري ك ج
2001/9/9التجارة وال�سناعة

366306
اآي اآر اي بيتيليغنغ�س 

جي ام بي ات�س
1991/12/3التجارة وال�سناعة

376307
اآي اآر اي بيتيليغنغ�س 

جي ام بي ات�س
1991/12/3التجارة وال�سناعة

386308
اآي اآر اي بيتيليغنغ�س

 جي ام بي ات�س
1991/12/3التجارة وال�سناعة

2012/2/6التجارة وال�سناعةاإل جى ت�سيم, اإل تى دى3972578

2011/11/12التجارة وال�سناعةوونغ لو كات ليمتد4069242

2011/11/13التجارة وال�سناعة�سركة الفليج ل�سناعة الفر�س4171132

2011/11/13التجارة وال�سناعة�سركة الفليج ل�سناعة الفر�س4271133

2001/4/5التجارة وال�سناعة�سركة الفليج ل�سناعة الفر�س4328020

1992/3/29التجارة وال�سناعةلوريال446729

2002/3/3التجارة وال�سناعةلوريال4527397

4673900
لرو�سي بو�سيه لبوراتوار

 دير ماتولوجيك
2012/4/17التجارة وال�سناعة

2002/2/26التجارة وال�سناعةلوريال4727350

4871154
اأف جي ويل�سون )اجنينريجن( 

ال تي دي
2011/11/14التجارة وال�سناعة

496337
ميليتا يوروب جي ام بي ات�س 

& كو.كي جي
1991/12/8التجارة وال�سناعة

506338
ميليتا يوروب جي ام بي ات�س 

& كو.كي جي
1991/12/8التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

5174951
دبليو دى 40 - مانيو 

فاكت�سرنغ كومباين
2012/6/20التجارة وال�سناعة

5274954
دبليو دى 40 - مانيو 

فاكت�سرنغ كومباين
2012/6/20التجارة وال�سناعة

2002/1/5التجارة وال�سناعةكوربورا�سيون هابانو�س ا�س. ا 5327011

2002/1/5التجارة وال�سناعةكوربورا�سيون هابانو�س ا�س. ا 5427012

2002/1/5التجارة وال�سناعةكوربورا�سيون هابانو�س ا�س. ا 5527013

2002/1/5التجارة وال�سناعةكوربورا�سيون هابانو�س ا�س. ا 5627014

2002/1/5التجارة وال�سناعةكوربورا�سيون هابانو�س ا�س. ا 5727015

2002/1/5التجارة وال�سناعةكوربورا�سيون هابانو�س ا�س. ا 5875527

2011/12/10التجارة وال�سناعةام ايه كه للتجارة �س.ذ.م.م5971578

2011/12/10التجارة وال�سناعةام ايه كه للتجارة �س.ذ.م.م6071128

1992/4/22التجارة وال�سناعةهريو ايه جي616819

6272195
جروبو بيرتوتيميك�س, اأ�س ايه 

دي �سي فـي
2012/1/8التجارة وال�سناعة

6372196
جروبو بيرتوتيميك�س, اأ�س ايه 

دي �سي فـي
2012/1/8التجارة وال�سناعة

6472197
جروبو بيرتوتيميك�س, اأ�س ايه 

دي �سي فـي
2012/1/8التجارة وال�سناعة

2001/2/7التجارة وال�سناعةم�سنع �سحم للع�سائر �س.م.م6524832

6676000
جمموعة طالل اأبو غزالة 

القاب�سة
2012/8/27التجارة وال�سناعة

6776021
جمموعة طالل اأبو غزالة 

القاب�سة
2012/8/28التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

2011/10/4التجارة وال�سناعةام اأي جي القاب�سة �س.�س.م6870551

2011/10/4التجارة وال�سناعةام اأي جي القاب�سة �س.�س.م6970556

2011/10/4التجارة وال�سناعةام اأي جي القاب�سة �س.�س.م7070555

2011/10/4التجارة وال�سناعةام اأي جي القاب�سة �س.�س.م7170554

2011/10/4التجارة وال�سناعةام اأي جي القاب�سة �س.�س.م7270553

2011/10/4التجارة وال�سناعةام اأي جي القاب�سة �س.�س.م7370552

2012/6/23التجارة وال�سناعة�سعيد اأحمد املحرو�س واأولده7474999

2012/6/23التجارة وال�سناعة�سعيد اأحمد املحرو�س واأولده7575001

2011/12/17التجارة وال�سناعةتيجني ليميتيد7671728

2011/12/12التجارة وال�سناعةتامرون كو,ال تي دي7771689

2001/12/24التجارة وال�سناعةات�س - دي يو.ا�س.ايه, ال ال �سي7826857

2001/12/24التجارة وال�سناعةات�س -دي يو.ا�س.ايه, ال ال �سي7926859

2001/12/24التجارة وال�سناعةات�س -دي يو.ا�س.ايه, ال ال �سي8026858

2011/10/12التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال8171665

2001/12/25التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال8226902

2001/12/25التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال8326903

2001/12/25التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال8426904

2001/12/25التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال8526905

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ8673956

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ8773957

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ8873958

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ8973959

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ9073960
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م
رقم 

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

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ9173961

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ9273962

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ9373963

2012/4/22التجارة وال�سناعةفيليب موري�س برودكت�س ا�س. اأ9473964

9527814
فيليب موري�س براندز اأ�س اإيه 

اآر األ
2002/4/10التجارة وال�سناعة

9672949
فيليب موري�س براندز اأ�س اإيه 

اآر األ
2012/2/27التجارة وال�سناعة

9774408
فيليب موري�س براندز اأ�س اإيه 

اآر األ
2012/5/21التجارة وال�سناعة

2012/5/19التجارة وال�سناعةقناة الريان الف�سائية9874352

2012/5/19التجارة وال�سناعةقناة الريان الف�سائية9974351

2012/5/19التجارة وال�سناعةقناة الريان الف�سائية10074350

2002/10/16التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي10129207

2002/10/16التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي10229206

2002/10/16التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي10329205

10473877
�ساوند �ستورم لبوراتوريز 

كورب
2012/4/16التجارة وال�سناعة

2002/1/29التجارة وال�سناعةمنار لل�سناعات الغذائية �س.م.م10527186

2010/7/19التجارة وال�سناعةخريات العقر للتجارة10663830

2011/12/21التجارة وال�سناعةانرتفت انرتنا�سيونال بي فـي10771800

1086397
بفايزر ايرلند 

فارما�سيوتيكالز
1991/12/16التجارة وال�سناعة

2001/12/25التجارة وال�سناعةبفايزر هليث اية بي10926909
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م
رقم 

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

11026334
�سي.بيه. فارما�سيوتيكالز 

انرتنا�سيونال �سي.فـي
2001/9/11التجارة وال�سناعة

2012/7/1التجارة وال�سناعةجوجو اإند�سرتيز, اإنك11175163

2012/7/1التجارة وال�سناعةجوجو اإند�سرتيز, اإنك11275164

11374952
دبليو دى - 40 مانيوفاكت�سرنغ 

كومباين
2012/6/20التجارة وال�سناعة

11474953
دبليو دى - 40 مانيوفاكت�سرنغ 

كومباين
2012/6/20التجارة وال�سناعة

2012/4/1التجارة وال�سناعةايفريدي )بروبرياتري( ليمتد11573625

2012/4/1التجارة وال�سناعةايفريدي )بروبرياتري( ليمتد11673626

2011/10/23التجارة وال�سناعةها�سيت فلبا�سي بري�سى11770855

1186043
لبوراتوير�س دكتور ان جي 

بايوت ا�س ايه ا�س
1991/9/14التجارة وال�سناعة

2011/12/14التجارة وال�سناعةتوبكون كوربوري�سن11971712

1206402
هوندا جيكن كوجيو كابو�سيكي 

كاي�سا
1991/12/23التجارة وال�سناعة

12171753
�سارب كابو�سيكى كاي�سا 

) �سارب كوربوري�سن (
2011/12/18التجارة وال�سناعة

2011/12/6التجارة وال�سناعةكري انك12271560

2011/12/6التجارة وال�سناعةكري انك12371559

1991/12/8التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر1246344

1991/12/8التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر1256345

1991/12/8التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر1266346

1991/12/31التجارة وال�سناعةان دى �سي كو, ليمتد 1276431
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م
رقم 

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

1991/12/31التجارة وال�سناعةان دى �سي كو, ليمتد 1286432

12972095
بي تي اك�سبو تادورا دي ايه 

ا�سيت�سونا�س ا�س.ايه
2012/2/1التجارة وال�سناعة

2002/1/1التجارة وال�سناعةنيهون نوهياكو كو . ليمتد13026962

13171437
بيرتوليو برازيلريو اأ�س اأ - 

بيرتوبرا�س
2011/12/3التجارة وال�سناعة

13272813
بال�ستو�سور - انرتنا�سيونال 

ا�س ايه
2012/2/20التجارة وال�سناعة

2012/4/8التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م13373754

2011/8/23التجارة وال�سناعةات�س ام واي غروب13469940

13526622
�سو�سيتيه دي برودي ن�ستله ا�س 

اأ - �سركة �سوي�سرية
2001/10/24التجارة وال�سناعة

13626621
�سو�سيتيه دي برودي ن�ستله ا�س 

اأ - �سركة �سوي�سرية

2001/10/24التجارة وال�سناعة

13726620
�سو�سيتيه دي برودي ن�ستله ا�س 

اأ - �سركة �سوي�سرية
2001/10/24التجارة وال�سناعة

2001/10/14التجارة وال�سناعةمهراجا اورجني�سي�سن مليتد13826490

2001/10/14التجارة وال�سناعةمهراجا اورجني�سي�سن مليتد13926489

14071730
�سو�سيتيه دي برودي ن�ستله 

ا�س اأ
2011/12/17التجارة وال�سناعة

14126899
�سو�ستيه دي�س بروديت�س ن�ستله 

ا�س اأ
2001/12/25التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

1426282
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1436283
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1446284
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1456285
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1466286
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1476287
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1486288
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1496289
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1506290
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1516291
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1526294
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

1536295
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
1991/12/1التجارة وال�سناعة

2011/10/18التجارة وال�سناعةفيفو ال ال �سي15470787

2011/10/18التجارة وال�سناعةفيفو ال ال �سي15570788
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ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إىل  �ال�ستثمــار  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج  تنـــوه وز�رة 

�أعمــال �لت�سفيــة ل�سركــــة عيادة �ل�سفاء �ش.�ش.و، �ملن�ســور فـــي �جلريدة  نـ�سـر �إعالن بدء 

الر�سميـــة العـــدد )1413(، �ل�ســــادر بتاريــــخ 17 ربيع �الأول 1443هـ، �ملو�فق 24 �أكتوبر 2021م، 

�إذ ورد �لعنو�ن كاالآتــي:

 روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 3885 ر.ب: 112

هاتف رقم: 95499256

وال�سحيــــــح هــــــــو:

�ص.ب: 101 ر.ب: 119

هاتف رقم: 95327925

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حنني �لعاملية �ش.�ش.و
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حنني  يعلن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - 

وفقا التفاق   ،1052421 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.�ش.و،  �لعاملية 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/11/2م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 2123 ر.ب: 112
هاتف رقم: 22060040 - فاك�ش رقم: 22060043

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أرفف - ت�سامنية

بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �القت�شادية  و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �ملرهوبي  مكتب  يعلن 

1304068، وفقا  بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  �أرفف - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى  �شركة 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/11/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة 

باأعمــال  �لتــي تتعلــــق  �الأمــور  فـــي كافــــــة  �مل�شفــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121
هاتف رقم: 96314204

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة دينة �خللد �ش.م.م
يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

دينة �خللد �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1234631، وفقا التفاق 

�أمــام  2021/5/5م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة  �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلوير - بناية برج �ملدينة - �سكة رقم: 4327
مبنى رقم: 2835 - �لطابق �لثالث - �سقة رقم: 310

�ش.ب: 575 ر.ب: 130
هاتف رقم: 92205755 - فاك�ش رقم: 24475420

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �ملطابخ �ملتخ�س�سة ملعد�ت �ملطاعم و�لفنادق �ش.م.م

يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

�ملطابخ �ملتخ�ش�شة ملعد�ت �ملطاعم و�لفنادق �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/9/27م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،1274541 بالرقـم 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلوير - بناية برج �ملدينة - �سكة رقم: 4327
مبنى رقم: 2835 - �لطابق �لثالث - �سقة رقم: 310

�ش.ب: 575 ر.ب: 130
هاتف رقم: 97845468 - فاك�ش رقم: 24475420

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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نهال بنت علي بن �سلطان
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلياط امللكي �ش.م.م

تعلن نهال بنت علي بن �شلطان �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �خلياط �مللكي �ش.م.م، و�مل�شجلة 

2021/8/3م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق   ،1038027 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب:510 ر.ب:114
هاتف رقم: 93205225

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــية
عمر بن �سامل بن حمد �لها�سمي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لقنو�ت �لعاملية �ش.م.م

يعلن عمر بن �شامل بن حمد �لها�شمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لقنو�ت �لعاملية �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،1737333 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيــل  حق  وحـده  وللم�شفي  2021/9/6م، 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية بو�سر - طريق رقم: 5505 - جممع رقم: 255
بناية رقم: 311/1 - �لطابق �لثالث

هاتف رقم: 99349958
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�أحمد بن �سيف بن حمود �الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملحيط للتطوير �ل�ساملة �ش.م.م
للتطوير  �ملحيط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �الإ�شماعيلي  �شيف بن حمود  بن  �أحمد  يعلن 

وللم�شفي   ،1311566 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �ل�شاملة 

وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99242555
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
يا�سر بن يو�سف �لبلو�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خل�ساب �لع�سرية للتجارة �ش.م.م

للتجارة  �لع�شرية  �خل�شاب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  يو�شف  بن  يا�شر  يعلن 

حق  وحـده  وللم�شفي   ،1199833 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99555997
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ساخ�ش لالأعمال �ش.م.م

لالأعمال  �شاخ�ش  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  يو�شف  بن  يا�شر  يعلن 

حق  وحـده  وللم�شفي   ،1325650 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99555997
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة فاروق وجمال �أبناء يو�سف �لبلو�سي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يو�شف  �أبناء  وجمال  فاروق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  يو�شف  بن  يا�شر  يعلن 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  ت�شامنية،   - و�ملقاوالت  للتجارة  �لبلو�شي 

1031574، وللم�شفي وحـده حق متثيــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع 

مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99555997
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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خالد بن �صامل بن خمي�س ال�صويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل ودام الغاف - تو�صية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معامل ودام الغاف -  يعلن خالد بن �شامل بن خمي�س ال�شويل 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1316562 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 

املوؤرخ 2021/11/3م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة
�س.ب: 318 ر.ب: 318
هاتف رقم: 92126255

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
اإ�صماعيل بن يو�صف بن عي�صى الرواحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلبل االأ�صم للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلن اإ�شماعيل بن يو�شف بن عي�شى الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اجلبل االأ�شم للتجارة 

وللم�شفي   ،1020712 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاوالت 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 96026515
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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�أحمد بن م�سلم بن �أحمد تبوك
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة ن�سمات �لبليد للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  �لبليد  ن�شمات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  تبوك  �أحمد  بن  �أحمد بن م�شلم  يعلن 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1037143، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99093600 
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�سلمان بن حمد بن خمي�ش �لفار�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعطاء �الأول �ش.م.م

يعلن �شلمان بن حمد بن خمي�ش �لفار�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعطاء �الأول �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،1213778 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

2021/6/18م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية م�سرية - حمافظة جنوب �ل�سرقية
�ش.ب: 75 ر.ب: 414

هاتف رقم: 93330956 
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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حمود بن �سامل بن �سعيد �لرو�حي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سا�سان �ملتحدة لالإن�ساء�ت �ش.م.م

يعلن حمود بن �شامل بن �شعيد �لرو�حي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شا�شان �ملتحدة لالإن�شاء�ت 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1090185، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ملعبيلة �جلنوبية - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط 
�ش.ب: 585 ر.ب: 620

هاتف رقم: 99728281
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�سامل بن �سعيد بن �سيف �لبطا�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ر�سم �ل�سحر�ء �ش.م.م

يعلن �شامل بن �شعيد بن �شيف �لبطا�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ر�شم �ل�شحر�ء �ش.م.م، 

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1326120، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 2193 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99210076

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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عبد�حلكيم بن حممد بن �سعيد باخمالف
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بو�سا�سو للتجارة - ت�سامنية
بو�شا�شو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  باخمالف  �شعيد  بن  حممد  بن  عبد�حلكيم  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 2157969، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/6/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 101 ر.ب: 215
هاتف رقم: 92000006

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعمانية للريادة �ش.م.م
يعلن عبد�حلكيم بن حممد بن �شعيد باخمالف �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعمانية للريادة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1147697، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 101 ر.ب: 215
هاتف رقم: 92000006

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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عبد�للـه بن حممد بن علي �لكعبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لربميي للتطوير للتجارة �ش.م.م
للتطوير  �لربميي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكعبي  علي  بن  حممد  بن  عبد�للـه  يعلن 

للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1283284، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة �لربميي
هاتف رقم: 99263225

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
ر��سد بن عامر بن ر��سد �حلب�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملثلث �لذهبي �لدولية �ش.م.م

يعلن ر��شد بن عامر بن ر��شد �حلب�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملثلث �لذهبي �لدولية 

�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،1093668 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ 2021/11/1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�حليل �جلنوبية - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط 
�ش.ب: 378 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99431343

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سعود بن �سامل بن حماد �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سفاف �لربكات للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن �شعود بن �شامل بن حماد �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شفاف �لربكات للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1176599، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/20م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية �إزكي - حمافظة �لد�خلية
�ش.ب: 1045 ر.ب: 100
هاتف رقم: 95321303

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�سامل بن زيد بن حممد �مل�سكري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لو�ساح �لالمع للتجارة �ش.م.م

يعلن �شامل بن زيد بن حممد �مل�شكري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لو�شاح �لالمع للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1044233، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 99577927
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سعيد بن خمي�ش بن عبد�للـه �لغيثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مزون ملنتجات �الألبان و�الأجبان �ش.م.م
يعلن �شعيد بن خمي�ش بن عبد�للـه �لغيثي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مزون ملنتجات �الألبان 

وللم�شفي   ،3246256 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�الأجبان 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة 
�ش.ب: 90 ر.ب: 311

هاتف رقم: 99476606
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �ملالية و�الإد�رية

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفا�سل �لعاملية �ش.م.م

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 

 ،1003075 �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  �شركة �لفا�شل �لعاملية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 1098 ر.ب: 211
هاتف رقم: 95064060

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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خلفان بن حمد بن حمود �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلليجية للتعبئة و�لتجارة �ش.م.م
للتعبئة  �خلليجية  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعامري  حمود  بن  حمد  بن  خلفان  يعلن 

وفقا التفاق   ،1287703 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�لتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 96692335

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
عبد�للـه بن �سلطان بن حممد �لكعبي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملرت�مية للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �شلطان بن حممد �لكعبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملرت�مية للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 8086311، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 8 ر.ب: 512
هاتف رقم: 97305671

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�سامل بن حممد بن �سعيد باخمالف
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لغربة للخدمات �ملالحية - ت�سامنية
للخدمات  �لغربة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  باخمالف  �شعيد  بن  حممد  بن  �شامل  يعلن 

�ملالحية - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 2101297، وفقا التفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/6/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 101 ر.ب: 215
هاتف رقم: 92000006

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

�مل�سفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
عامر بن حممد بن �سامل �مل�سيخي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعطا�ش �لدولية و�سركائه للتجارة �ش.م.م

يعلن عامر بن حممد بن �شامل �مل�شيخي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعطا�ش �لدولية و�شركائه 

التفاق  وفقا   ،1322747 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/10/11م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 97094477

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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حممد بن ر��سد بن �سعيد �لر�سيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لو�دق �لذهبي للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن حممد بن ر��شد بن �شعيد �لر�شيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لو�دق �لذهبي للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1103623، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 74 ر.ب: 315
هاتف رقم: 92787061

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
�سليمان بن باقر بن علي �لعجمي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�دي �ل�سالم للم�ساريع �ملتحدة - ت�سامنية

يعلن �شليمان بن باقر بن علي �لعجمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�دي �ل�شالم للم�شاريع 

�ملتحدة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1164188، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 498 ر.ب: 315
هاتف رقم: 92404080

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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�أحمد بن هالل بن نا�سر �حلرملي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حلياة �ل�سحية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن هالل بن نا�شر �حلرملي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حلياة �ل�شحية �ش.م.م، 

متثيــل  حق  وحـده  وللم�شفي   ،1284216 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 

�ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلوير �جلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 92247000

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
مبارك بن م�سبح بن جعروف �حلد�دي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لغمد �لدولية - تو�سية

يعلن مبارك بن م�شبح بن جعروف �حلد�دي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لغمد �لدولية - 

تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1193325، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 3460 ر.ب: 619
هاتف رقم: 95304300

كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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حمود بن �سيف بن علي احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ الدار للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمود بن �شيف بن علي احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شوامخ الدار للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1051917، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ص.ب: 24 ر.ب: 419
هاتف رقم: 99357464

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
را�سد بن نا�سر بن �سعيد ال�سناين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عا�سفة ال�سحراء ال�ساملة �ص.م.م

يعلن را�شد بن نا�شر بن �شعيد ال�شناين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عا�شفة ال�شحراء ال�شاملة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1172454، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 359 ر.ب: 316

هاتف رقم: 96303919
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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خالد بن �سباع بن حممد �حلو�سني 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حلو�سني و�ل�سعيدي للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن �شباع بن حممد �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حلو�شني و�ل�شعيدي 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1035766، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة �سمال �لباطنة
�ش.ب: 472 ر.ب: 320

هاتف رقم: 99773300 
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي 
�إ�سحاق بن �إبر�هيم بن �أحمد �لبلو�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سمعة �ل�سويق للتجارة - ت�سامنية

�ل�شويق  �شمعة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبلو�شي  �أحمد  بن  �إبر�هيم  بن  �إ�شحاق  يعلن 

للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1812807، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: 92444070 
كمــــا يدعــــو �مل�شفــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

�مل�سفــي
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عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�سام�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الأفرا�ض التجارية - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �شامل بن عبداللـه ال�شام�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رحاب الأفرا�ض 

التجارية - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 8074682، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

حمافظة م�سقط
�ض.ب: 900 ر.ب: 512

هاتف رقم: 99111007 
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
اأحمد بن �سامل بن عبداللـه املزروعي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سريف املتميزة - تو�سية

ال�شريف  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املزروعي  عبداللـه  بن  �شامل  بن  اأحمد  يعلن 

وللم�شفي   ،1161852 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - املتميزة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية �سنا�ض - حمافظة �سمال الباطنة
�ض.ب: 95 ر.ب: 324

هاتف رقم: 99568077 
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 لل�سركة اللبنانية العربية للهند�سة وال�ست�سارات ل�سكو �ض.م.م

يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة ال�شركة اللبنانية العربية 

للهند�شة وال�شت�شارات ل�شكو �ض.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1285941، 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/9/9م،  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق الأول - مكتب رقم: 28
�ض.ب: 428 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24665355 فاك�ض رقم : 24665350
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
خلفان بن عبيد بن حممد الدويكي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سغي للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن خلفان بن عبيد بن حممد الدويكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شغي للتجارة واملقاولت - 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 6065570، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99226653
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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ح�سن بن عبا�ض بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل خ�سراوين للتجارة واملقاولت - تو�سية

خ�شراوين  �شاحل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  اأحمد  بن  عبا�ض  بن  ح�شن  يعلن 

 ،3187888 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاولت  للتجارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ض.ب: 256 ر.ب: 324
هاتف رقم: 99366647

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
عبداللـه بن ح�سن بن عبا�ض البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق �سنا�ض الع�سرية للتجارة واملقاولت �ض.م.م

يعلن عبداللـه بن ح�شن بن عبا�ض البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بريق �شنا�ض الع�شرية 

 ،1149288 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ض.م.م،  واملقاولت  للتجارة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 97722666
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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علي بن حمود بن اأحمد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح الكيومي وعلي البو�سعيدي للتجارة �ض.م.م

يعلن علي بن حمود بن اأحمد البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شالح الكيومي وعلي 

 ،8067120 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ض.م.م،  للتجارة  البو�شعيدي 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 99377932
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
في�سل بن �سالح بن عبداللـه العرميي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار �سور العفية للتجارة - ت�سامنية

العفية  دار �شور  يقــوم بت�شفـيــة �شركة  اأنـه  العرميي  يعلن في�شل بن �شالح بن عبداللـه 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1039960، وفقا لتفاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/11/14م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

باأعمــال  التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�شفــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

ولية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية
�ض.ب: 180 ر.ب: 411
هاتف رقم: 99730073

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�سفــي
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عبداللـه بن علي بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال الأمل احلديثة - تو�صية

الأمــــل  رمــــال  �شركــة  بت�شفـيــــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  عبداللـه  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلن 

احلديثة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1266379، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/9/27م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

ولية مطرح - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: 91197075

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
نواف بن علي بن عو�س الروا�س

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ماأثر املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

للتجارة  املتحدة  ماأثر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الروا�س  بن عو�س  بن علي  نواف  يعلن 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1021882، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2021/11/9م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 96060601
كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي
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طاهر بن علوي بن حممد برهام باعمر

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلياة ال�صاملة لال�صتثمار �س.م.م

يعلن طاهر بن علوي بن حممد برهـــام باعمر اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احليــاة ال�شاملــة 

وللم�شفي   ،1375421 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  لال�شتثمار 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 95809999

كمــــا يدعــــو امل�شفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

امل�صفــي

عبداللـه بن �صعيد بن حمد الدرعي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية لل�صركة اخلليجية العربية الأولى �س.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي لل�شركــــة اخلليجية العربية 

انتهاء  عـــن   ،1004657 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  الأوىل 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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مكتب مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �ملكتب �لوطني للمعلومات �لتجارية �ش.م.ع.م

التجارية  للمعلومات  الوطني  املكتب  ل�شركة  امل�شفــــي  �شتيفنز ب�شفـتـــــه  يعلـن مكتب مور 

�ش.م.ع.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١02٤88٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�سفــي
عبد�للـه بن �سعيد �حلميدي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نفون �ملتحدة �ش.م.م

�ش.م.م،  املتحـــدة  نفـــون  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احلميـــدي  �شعيــد  بن  عبــداللـه  يعلـن 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١782٤28 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�سفــي
�سيف بن ر��سد بن �سعيد �ل�سناين

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة �ل�سال�سل �ملتحدة لل�سناعات �لفنية - تو�سية
املتحدة  ال�شال�شل  امل�شفــــي ل�شركــــة  ال�شنانـــي ب�شفـتـــــه  �شعيـــد  را�شـــد بن  �شيـــف بن  يعلـن 

 ،١020709 الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  لل�شناعات الفنية - تو�شية، وامل�شجلـة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�سفــي
خالد بن �سليمان بن حمد�ن �لبلو�سي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ن�سر ح�سيفني للتجارة - ت�سامنية

ح�شيفني  ن�شر  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  البلو�شي  حمدان  بن  �شليمان  بن  خالد  يعلـن 

عـــن   ،١2923١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�مل�سفــي
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يو�سف بن �سعيد بن علي �لربيكي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملد �لأحمر �ملتحدة - ت�سامنية
يعلـن يو�صف بن �صعيد بن علي الربيكي ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة املد الأحمر املتحدة - 

ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١03٤7٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

�مل�سفــي
�سباح بن �أحمد بن �حلاج مر�د �لزدجايل

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لأ�سايل للمجوهر�ت �ش.م.م

الأ�صايل  ل�صركــــة  امل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  الزدجالـــي  مـــراد  اأحمـــد بن احلـــاج  بن  يعلـن �صبـــاح 

عـــن   ،١076638 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  للمجوهرات 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

�مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �سباح بن �أحمد �لزدجايل ودروي�ش للتجارة و�ملقاولت - ت�سامنية

يعلـن �صباح بن اأحمد بن احلاج مراد الزدجايل ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة �صباح بن اأحمد 

الزدجايل ودروي�ش للتجارة واملقاولت - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١375709، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

�مل�سفــي
ثاين بن مطر بن م�سبح �جلابري

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة ثاين وحممد �لهاجري للتجارة �ش.م.م
يعلـن ثاين بن مطر بن م�صبح اجلابري ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة ثاين وحممد الهاجري 

انتهاء  عـــن   ،١١3٤575 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

�مل�سفــي
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فهد بن حممد بن هالل اخلليلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة م�صاريع اأرياف نزوى احلديثة �ش.م.م

يعلـن فهد بن حممد بن هالل �خلليلي ب�شفـتـــــه �مل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع �أرياف نزوى 

١0١082١، عـــن �نتهاء  �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم  �حلديثة �ش.م.م، و�مل�شجلـة لــدى 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

حممد بن خمي�ش بن هالل املجعلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املجعلي املتحدة �ش.م.م

�ملتحدة  �ملجعلي  ل�شركــــة  �مل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  �ملجعلي  هالل  بن  خمي�ش  بن  حممد  يعلـن 

�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،١7٤0١30 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �ش.م.م، 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

فهد بن عبداللـه بن �صامل املعمري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صبلي واملعمري للتجارة �ش.م.م

و�ملعمري  �ل�شبلي  ل�شركــــة  �مل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  �ملعمري  �شامل  بن  عبد�للـه  بن  فهد  يعلـن 

�نتهاء  عـــن   ،١0203٤٤ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
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