
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1430(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة      

 وزارة العمـــل
قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2022/٧٧    �ســـادر فــــي 2022/2/1٧ بتعديـــــل بعــ�ض اأحكـــــام 
القـــــرار رقــــم 2011/8 بتحديـــد الوظائــــف ذات 
الإعالن  �سرط  امل�ستثناة من  اخلا�سة  الطبيعة 

عند التعيني.
                                                          هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2022/4٥    �ســادر فـي 2022/2/1٦ باإ�ســدار لئحـــة تنظيـــــم 
حا�سنــات الأعمــال.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة 
                                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحة.
الإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفاع.
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اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستـــدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدمية للتنمية وال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد للتنمية التقنية وال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي للتنمية ال�سياحية وال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمار ال�سريع للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفردان املتطورة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار املعمار لالإن�ساء والأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفطيم ملراكز الت�سوق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق الربكة للم�ساريع التجارية احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركـــــة �سعيـــد بن �سعيـــد افـــرج املهــري و�سريكــــه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة �سليم الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بــدء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــــة اأنوار �سليم الدولية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برقان العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعلة خلدمات النفط والغاز - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القافلة الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغدري للتطوير العقاري - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروح الوطنية املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبواب الربيع للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد الر�سيدي واأولده �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�ساب اخلري للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجليل اخلام�ض احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الأحالم للم�ساريع املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سيبي لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الوثبة للتجارة واخلدمات - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتوه الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبت�سامة ال�سفاء �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرية لال�ست�سارات املالية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار ح�سن امل�سايخ - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رعود لوى للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سواري الوطنية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق للتكنولوجيا �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأهلية لالإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الفيا�ض للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اآ�سيان �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم بركة املوز �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل للم�ساريع ال�سحية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سحراء للنقليات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد �سليمان بالل البلو�سي و�سركاه للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح جرين للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآرام للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنية العربية للت�سويق ال�سريع - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن خ�سراء الوطنية �ض.م.م.
اإعالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة البيادر احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزر حموت ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سميم املثايل �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن الفيحاء للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار اخلط ال�سريع للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا الأندل�ض للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمهزو املطابع واملكاتب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زلفى اخلري �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم املاأكولت الزجنبارية وال�سعبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القرم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال �سحار الع�سرية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البريق للجب�ض �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي اخلري ال�ساملة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية الذهبية للمعار�ض واملوؤمترات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحراث الذهبي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توريدات امل�ساريع الع�سرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق للخدمات الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سني دماج و�سركائه الدولية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال م�سي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروع العمارة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأولى لال�ستثمارات الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثالية للم�ساريع املتميزة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحار الياقوت املتحدة للمقاولت والت�سييد - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف امل�سيبي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سركاء الو�سول �ض.م.م.
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رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرم لالأعمال �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحطة اخلليجية العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع القريحة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سنا�ض ملطابخ الالأملنيوم والزجاج 

املزخرف - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني بن مطري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سالم ال�ساملة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق امللكي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا الإبداع للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابر امل�سنعة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سامل الرزيقي لالأعمال الرائدة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سهيل بن حماد و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم واحد �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة الذهبية املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البازلت املتحدة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراق الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النمط املتميز الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بالتينيوم لل�سناعات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املظلة الزرقاء �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمــــال الت�سفـيـــــة ل�سركـــــة اجلنيبــــي العامليــة لل�سيـــــارات والتجـــارة 

)املنطقة احلرة( �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الذهبية للتموين �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت م�سقط خلدمات النفط والغاز - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايرامان للحديد �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد م�سقط للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا الورد �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقاولت اخلرو�سي الذهبية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوج الأحمر العاملية لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهاجري الذهبية �ض.م.م.

اإعــالن عن بــدء اأعمـــال الت�سفـية ل�سركة املغامـــر لتنظيـــم واإدارة وت�سويـــق الأحــــداث 

الريا�سية واملغامرات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الف�سي الالمع �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سمم لال�ست�سارات الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخل�سر للمقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مايل�ستون لالأعمال واخلدمات - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تـــالل احلرية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريقة الأف�سل ل�ستقدام قوى عاملة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول �سمال الباطنة احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعمار اخلليجية للتطوير �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن نزوى للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع الربميي للحلوى العمانية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبخ الباطنة للولئم �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاج اخلليجي للعقارات �ض.م.م.

اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان بن عبداللـه بن �سالح ال�سعيدي  اإعالن عن انتهاء 

واأخيه خالد - ت�سامنية.

ال�سعيدي و�سريكه  �سليمان بن عبداللـه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غنائم البحر لبيع الأ�سماك - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج املنزفة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني املنزفة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رتاج اإبراء الذهبية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفرد ال�سمال للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الرماح الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالئد الدرر للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول التقنية الالحمدودة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط حمراء الدروع للتجارة واملقاولت  �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء الأولى �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاأ�سي�ض الأولى  �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النيف للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجهيزات الدولية للتجهيزات ال�سناعية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكهف للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو جيفر النزواين للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املنذر النزواين للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنني الأزرق للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح جمان للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمي�ض لتقنية املعلومات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نادر املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحور العربي املميزة للتنمية وال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم القمة املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ض احلد لتدقيق احل�سابات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوات الرئي�سية �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سدارة احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البويردة الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة املثمرة لالأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تبادل البيانات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمام للحوم �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة احلديثة للتجارة واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مرمي اجلنيبي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الباطنة املا�سية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية احلديثة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال ال�سويق احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جموهرات دهاماين �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيدلية املرام �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرفـي للمقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سخة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلنار ال�سرق للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنيات املتحدة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن متان احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركات امل�سريب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن خور احلمام للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

للتجـــــــارة  املتكاملــــة  املدينـــــة  براحـــة  ل�سركـــة  الت�سفـيــة  اأعمـــال  انتهـــاء  عــن  اإعالن 

واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سانة الفرا�سة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز م�سقط للجمباز والأن�سطة والريا�سة �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمــال الت�سفـيــــة ل�سركة عيـــــادة �ســــور ال�ســـني للطـــــب ال�سينـــــي 

التقليدي - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العن�سر للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج العود املتحدة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد علي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل �سنا�ض الالمع للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهم العاملية للتجارة واملقاولت �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غياهيب الكامل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الطائيني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الفتح للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املع�سري للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجنازات الو�سال - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سوق املعمري للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم ه�ساب الداخلية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد ال�سرق الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاج الذهبي خلدمات النرتنت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال �سحار ال�ساملة للتجارة - تو�سية.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1430(

وزارة العمــل
قــرار وزاري

رقــم 2022/77
بتعديــل بعــ�ض اأحكــام القــرار رقــم 2011/8 

بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�شة امل�شتثناة من �شرط الإعالن عند التعيني

ا�ستنادا اإىل قانـــون اخلدمة املدنيـة ال�ســادر باملــر�ســـوم ال�سلطاين رقم 2004/120،

واإىل املـر�ســـوم ال�سلطــاين رقـم 2020/89 باإن�سـاء وزارة العمل وحتـديد اخت�سا�سـاتهـــا واعتماد 

هيكلـهـا التنظيمي،

واإىل الــقـرار رقـم 2011/8 بتــحديد الــوظائـف ذات الــطـبيعة اخلـا�سة املــ�ســتـثـنـاة من �سرط 

الإعـالن عـــــند الــتــعـــيــني،

وبـناء على مـا تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر
املــادة الأولــــى

ت�ساف الوظائف الآتية اإىل املادة الأوىل من القرار رقم 2011/8 امل�سار اإليه، ويكون ترتيبها 

دبي،  فـي  التجاري  عمان  �سلطنة  مكتب  فـي  ال�ستثمار  ترويج  دائرة  لوظيفة مدير  تاليا 

وذلك على النحو الآتي:

- مدير ومدير م�ساعد دائرة اأمن املعلومات الإلكرتونية.

- مدير ومدير م�ساعد دائرة املعلومات فـي وزارة العمل.

- مدير ومدير م�ساعد مكتب متابعة تنفـيذ روؤية عمان 2040.

- رئي�س ق�سم اأمن املعلومات الإلكرتونية.

- رئي�س ق�سم متابعة تنفـيذ روؤية عمان 2040.

املــادة الثانيــــة
ينـ�ســـر هــذا الـــقرار فـي الــجـريـدة الـر�سمـية، ويعــمل بـه من اليــوم التايل لتــاريخ نـــ�سره.

�شـدر فـي: 15 من رجــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق: 17 من فبرايــــــــر 2022م

د. حماد بن �شعيد بن علي باعوين
وزيـــــــــر العمــــــــل

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
قــرار

رقــم ٢٠٢٢/٤٥
باإ�سـدار لئحـة تنظيــم حا�سنــات الأعمــال

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/١٠٧ باإن�ساء هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام لئحة تنظيم حا�سنات الأعمال، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

يجـــب على املخاطبــني باأحكــــام الالئحــــة املرفقــــة توفـيق اأو�ســــاعهم خــــالل مـــدة ل تزيــــــد 
علـى )3( ثالثــة اأ�سهــر من تاريخ العمــل بهــا.

املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي: ١٤ مـن رجـــــــــــــــــــــب ١٤٤٣هـ
املـوافــــق: ١٦ مـن فبرايـــــــــــــــــر ٢٠٢٢م

 قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

                                                                              رئيـــــ�س جملــــــــــــ�س اإدارة
 هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

لئحـة تنظيــم حا�سنــات الأعمـــال

الف�ســـل الأول

تعريفـــات واأحكـــام عامــــة

املــادة ) ١ (

فـــــي تطبيـــق اأحكــام هذه الالئحـــة، يكـــون للكلمـــات والعبــــارات الآتيــــة املعـــنى املبـــني قريـــن 

كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. الهيئــــــــــــــــــــــــــــة: 

رئي�س الهيئة. الرئيــــــــــــــــــــــــ�س: 

جمموعــــــة متكامــــلة مــن التجهيـــــزات واخلدمــــــات والت�سهيــــالت  حا�سنات الأعمال: 
وال�ست�ســــارات املتخ�س�ســـة مل�سانــــــدة امل�ستفـيديـــن فـي اإدارة وتنميـــــة 

اأعمالهـــم.

امل�ستفـيـــــــــــــــــــــد: الأفــــراد واملوؤ�س�ســـات ال�سغيـــرة واملتو�سطــة احلا�سلــــة علـــى خدمـــات 
حا�سنات الأعمال.

املوافقـــــة املمنوحـــــة ملوؤ�س�ســــات و�سركــــات القطـــاع اخلـــا�س لإن�ســــاء  الرتخيــــــــــــــــــ�س: 
حا�سنات الأعمال.

املــادة ) ٢ ( 

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على اأنواع حا�سنات الأعمال التي تن�سئها موؤ�س�سات و�سركات 

القطاع اخلا�س، واملن�سو�س عليها فـي املادة )١٠( من هذه الالئحة.

الف�ســل الثانـــي

الرتخيــــ�س

املــادة ) ٣ (

ل يجوز اإن�ساء حا�سنات الأعمال اإل بعد احل�سول على الرتخي�س، وفقا لأحكام هذه الالئحة.
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املــادة ) ٤ (

ي�سرتط فـيمن يتقدم للح�سول على الرتخي�س، الآتي:

اأن يكون موؤ�س�سة اأو �سركة.   ١

اأن يخ�س�س موقعا منا�سبا حلا�سنة الأعمال.    ٢

اأن تكـون م�ساحــة حا�سنــة الأعمــــال متنا�سبة مع اأهدافهـــا ومالئمــــة لالأغــــرا�س    3

والأن�سطة التي اأن�سئت من اأجلها، با�ستثناء حا�سنات وم�سرعات الأعمال الفرتا�سية. 

املــادة ) ٥ (

يقدم طلب احل�سول على الرتخي�س اإلى الدائرة املخت�سة فـي الهيئة على النموذج املعد 

لهذا الغر�س، ويجب اأن يرفق بالطلب البيانات وامل�ستندات املحددة فـي النموذج امل�سار اإليه، 

وعلى وجه اخل�سو�س البيانات وامل�ستندات الآتية:

ن�سخة من ال�سجل التجاري �سارية املفعول.   ١

خطة عمل حا�سنة الأعمال.   ٢

املــادة ) ٦ (

 يجوز بعــد موافقة الهيئة اأن يت�سمن الرتخي�س الواحــد علــى اأكثــر مــن نوع من اأنـــواع 

حا�سنات الأعمال املن�سو�س عليها فـي املادة )١٠( من هذه الالئحة.

املــادة ) ٧ (

تتولـــى الدائــــرة املخت�ســــة فـي الهيئـــة البـــت فـي طلـــب الرتخيــــ�س خــالل مـــدة ل تتجــــاوز 

)3٠( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء الطلب جميع ال�سروط واملتطلبات املن�سو�س عليها 

فـي هذه الالئحة، ويعد م�سي هذه املدة دون البت فـيه رف�سا للطلب، وفـي حالة رف�س 

الطلب يجب اأن يكون قرار الرف�س م�سببا.
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ويجوز التظلم للرئي�س من قرار الرف�س خالل )6٠( �ستني يوما من تاريخ اإ�سدار القرار 

التظلم  فـي  البت  ويجب  ال�سابقة،  الفقرة  فـي  عليها  املن�سو�س  املدة  انتهاء  اأو  بالرف�س 

خالل )3٠( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي تلك املدة دون البت فـيه مبثابة 

رف�سا له. 

املــادة ) ٨ (

تكون مدة الرتخي�س �سنة واحدة، ويجوز جتديده ملدة مماثلة.

الهيئة  املخت�سة فـي  الدائرة  اإلى  ال�ساأن بتقدمي طلب جتديد الرتخي�س  ويلتزم �ساحب 

خالل مدة ل تقل عن )3٠( ثالثني يوما قبل انق�ساء مدة الرتخي�س، ويراعى فـي طلب 

التجديد ذات املدد وال�سرتاطات واملتطلبات الالزمة ملنح الرتخي�س ابتداء.

املــادة ) ٩ (

تخطر الدائرة املخت�سة فـي الهيئة طالب الرتخي�س فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�س 

اأو جتديده باأوجه النق�س فـي طلبه، ومنحه مهلة ل تتجاوز )3٠( ثالثني يوما من تاريخ 

اإخطاره ل�ستكمال اأوجه النق�س، واإل اعترب الطلب ملغى.

الف�ســل الثالـــث

حا�سنــات الأعمــال

املــادة ) ١٠ (

 حتدد اأنواع حا�سنات الأعمال التي يتم الرتخي�س لها من الهيئة على النحو الآتي:

حا�سنات وم�سرعات الأعمال.   ١

حا�سنات وم�سرعات الأعمال الفرتا�سية.   ٢

حا�سنات م�ساحات العمل امل�سرتكة.   3

املــادة ) ١١ (

تتولى حا�سنات الأعمال القيام بالآتي:
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توفـري البيئة املنا�سبة للم�ستفـيد فـي اأثناء ممار�سته لأعماله.   ١

توفـري الدعم الفني ملرحلة بدء اأعمال املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.   ٢

دعم البتكار والتطوير لدى امل�ستفـيد.   3

ت�سجيـــع ودعــم ال�ستثمـــار فـي قطاع حا�سنات الأعمـــال وفـي املوؤ�س�ســـات ال�سغيـــرة     

واملتو�سطـــة.

تقدمي الدعم الفني املنا�سب لتحويل الأفكار ال�ستثمارية والتجارية والقت�سادية     

وغريها فـي �سكل موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة ناجحة.

تقديــم اخلدمـات الإداريــــة، وال�ست�ساريــة، والقانونيــة، واملحا�سبيـــة، والت�سويقيـــة،    6

واملتابعة الدورية، وامل�ساعدة فـي اإعداد درا�سات اجلدوى وخطط العمل، وخدمات 

التمويل وال�ستثمار.

املــادة ) ١٢ (

حتدد الهيئة احلوافز املقدمة حلا�سنات الأعمال، بعد التن�سيق مع وزارة املالية واجلهات 

املخت�سة.

الف�ســـل الرابـــع

التقييــــم 

 املــادة ) ١٣ (

تقـــــوم الهيئـــة بتقييـــــم اأداء حا�سنـــــات الأعمـــــــال وفقــــا للمعاييــــــر وال�سوابـــــط املعتمــــــدة، 

ويجوز للهيئة ال�ستعانة بجهات اأخرى فـي عملية التقييم، على اأن تخطر حا�سنـــة الأعـــمال 

بالنتيجة خالل مدة ل تزيد على )6٠( �ستني يوما من تاريخ اإجراء التقييم.

وفـي جميع الأحوال، للهيئة ن�سر نتائج التقييم على املوقع الإلكرتوين اأو فـي اأي و�سيلة 

اأخرى منا�سبة.
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الف�ســـل اخلامـــ�س

اللتزامــــات 

املــادة ) ١٤ (

يجب على حا�سنات الأعمال، اللتزام بالآتي:

اأحكام الرتخي�س وهذه الالئحة.   ١

عدم ا�ستعمال مقر حا�سنة الأعمال اأو اأي جزء منها لغري الأغرا�س املخ�س�سة لها.   ٢

عدم تغيري ال�سم التجاري اأو اإجراء اأي تنازل بني ال�سركاء، اأو تغيري امللكية، اأو اأي    3

تغيري فـي ال�سكل القانوين لها، اأو اإجراء اأي ت�سرف قانوين اآخر، اإل بعد احل�سول 

علــــى موافقــــة كتابيـــة م�سبقـــة مــن الهيئـــة، علـــى اأن يتــم حتديـــث تلك البيانـــات 

فـي قاعدة بيانات الهيئة خالل )3٠( ثالثني يوما من اإجراء الت�سرف القانوين.

تقدمي تقرير �سنوي للهيئة عن اأدائها، ي�سمل: الإجنازات، والأن�سطة التي مار�ستها،     

واأداء امل�ستفـيدين، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س.

املــادة ) ١٥ (

يجب على امل�ستفـيد، اللتزام بالآتي:

احلــــ�سول علــــى الرتاخيــــ�س الالزمـــــة مــــن اجلهـــــات املخت�ســــة ملمار�ســــة ن�ساطــــــه    ١

فـي حا�سنة الأعمال.

التقيد بالتعليمات وال�سيا�سات املعتمدة فـي حا�سنة الأعمال.   ٢

املــادة ) ١٦ (

تكون حا�سنات الأعمال م�سوؤولــة ب�سكـــل كامـــل جتاه امل�ستفـيديــن واأي اأطـــراف اأخــــرى ذات 

عالقـــة عــن تنفـيـذ اأن�سطتها والتزاماتها املحددة فـي الرتخيــ�س اخلا�س بهـــا، وذلك وفقــــا 

لأحكام هذه الالئحة. 
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الف�سـل ال�ســـاد�س

املخالفــات واجلـــزاءات الإداريـــة

املــادة ) ١٧ (

يجوز للهيئة عند خمالفة اأحكام هذه الالئحة، توقيع اجلزاءات الإدارية الآتية: 

اإنذار حا�سنة الأعمال باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل مدة ل تزيد على )٧( �سبعة اأيام.   ١

غرامة اإدارية مقدارها )٠ ٢( مائتان وخم�سون ريال عمانيا.   ٢

وقف الرتخي�س ملدة ل تزيد على )3٠( ثالثني يوما، قابله للتمديد ملدة مماثلة.   3

 املــادة )١٨ (

يلغى الرتخي�س فـي احلالت الآتية:

عـــدم مبا�ســـرة ن�ســــاط حا�سنات الأعمال ملــدة )6( �ستة اأ�سهــر مــن تاريــخ احل�ســول    ١

على الرتخي�س دون تقدمي عذر تقبله الهيئة.

تكرار ذات املخالفة لأحكام هذه الالئحة خالل �سنة.   ٢

ثبوت احل�سول على الرتخي�س عن طريق الغ�س اأو التدلي�س اأو التزوير اأو تقدمي    3

م�ستندات اأو معلومات غري �سحيحة.
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اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1430(

 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن

تعلــن د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــة عــن �لبـر�ء�ت �ملمنوحــة، وذلك وفقــــا للمادة )10( من �أحكـــام 
قانــون حقـــوق �مللكيـــة �ل�سناعيـــة �ل�ســادر باملر�ســوم �ل�سلطانــي رقــم 2008/67 و�ملـــادة )36( 

من الئحته �لتنفـيذية �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2008/105 .

رمـوز �لبيانــات �لببليوجر�فـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة
21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71��سم طالب �لرب�ءة

72��سم �ملخرتع

73��سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74��سم �لوكيل
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اجلريدة الر�سمية العدد )1430(

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة

�سلطنـــــة عمـــــــان
وزارة التجـارة وال�سناعــة

وترويـــج اال�ستثمـــــار 
املديريــة العامــة للتجــارة
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22(2015/5/14
)21(OM/P/2015/00123

30 مايو 2021)44(
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1393

)45(
)11(418

B29C 53/08 (2006.01), B21D 7/025 (2006.01), B21D 3/00 (2006.01)Int. Cl.(51)

)71(
كو�ليتي �إنرتفـين�سن �يه �إ�س، �سوجنيفجوردفـيجني 10، �إن-6899 بالي�سرت�ند، �لرنويج1
2
3

)72(

�إن-6899 1  ،10 �سوجنيفجــوردفـيجني  �إ�س،  �يه  �إنرتفـين�سن  كو�ليتــــي  بو��سطة  �سورين�سني،  بـــرو  بجـورن 
بالي�سرت�ند، �لرنويج

�إن-6899 2  ،10 �سوجنيفجوردفـيجني  �إ�س،  �يه  �إنرتفـين�سن  كو�ليتي  بو��سطة  الجنيتيج،  كـــاري  بجـــارن 
بالي�سرت�ند، �لرنويج

3
)73(1

2

)74(
�سركة �سما�س للملكية �لفكرية �س.م.م، �س.ب: 3806 ر.ب : 112 روي1
�سركة بيانات للملكية �لفكرية �س .م.م، �س.ب: 3806 ر.ب : 112 روي2
3

)30(16.11.2012, GB 1220671.0, 
15.11.2013, PCT/GB2013/053017

)12(
)54(                                             جهاز وطريقة لثني )تقوي�س - �نحناء( �أنابيب ملفوفة

تبد�أ �حلماية من 2013/11/15 وتنتهي بتاريخ 2033/11/14

)57( يتعلق �الخرت�ع �حلايل بجهاز لثني �أنابيب ملفوفة، �جلهاز له جزء مقدمة للإدخال �جلانبي فـي فتحة جانبية 
فـي جد�ر بئر، جزء �ملقدمة يعرف م�سار ثني لي�سبب �نثناء �الأنابيب �مللفوفة �أثناء تغذيتها خلل جزء �ملقدمة، 
وجزء �ملقدمة له مقوم �ن�سياب للأنابيب �مللفوفة لي�سبب ��ستقامة �الأنابيب �مللفوفــة �أثنـــاء �لتغذيـــة �ملذكـورة، مقوم 
�ن�سياب �الأنابيب �مللفوفة قابل للرت�جع بحيث ميكن �أن يتخذ موقف مرت�جع، للإدخال �جلانبي من جزء �ملقدمة 
�إلى �لفتحة �جلانبية جلد�ر �لبئر، جزء �ملقدمة له، عندما يكون مقوم �الن�سياب فـي �ملوقع �ملرت�جع، ملحة عند 
�لنظر �إليه فـي �جتاه �الإدخال �جلانبي، ومقوم �الن�سياب قابل للتمدد لعملية تعديل �الأنابيب �مللفوفة �إلى موقع 

ممتد على �الأقل جزئيا خارج �للمحة �ملذكورة جلزء �ملقدمة.
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الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة

�سلطنـــــة عمـــــــان
وزارة التجـارة وال�سناعــة

وترويـــج اال�ستثمـــــار 
املديريــة العامــة للتجــارة
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22(2010/4/27
)21(OM/P/2010/00065

4 �إبريل 2021)44(
�جلريدة �لر�سمية رقم: 1386

)45(
)11(417

C22B 7/00 (2006.01), C22B 21/00 (2006.01), C01F 7/50 (2006.01), A62D 
3/38 (2007.01), B09B 3/00 (2006.01) C25C 3/08 (2006.01)

Int. Cl.(51)

)71(
بيفـيز� �لومينيو، ��س.�ل 1
2
3

)72(
كارلو�س رويز دو فـي1
�جنا�سيو �ألفارو �برو2
3

)73(1
2

)74(
�سركة بيانات للملكية �لفكرية �س .م.م، �س.ب: 3806 ر.ب : 112 روي1
2
3

)30(
EP08380016.9 )1               �لتاريخ 2008/1/25

PCT/EP2009/000189 )2   تاريخ 2009/1/15
)12(

)54(     عملية الإعادة تدوير بطانات �أوعية م�ستهلكة )SPL( من عملية �إنتاج �أويل للألومنيوم

تبد�أ �حلماية من 2009/1/15 وتنتهي بتاريخ 2029/1/14

على  ت�ستمل  للألومنيوم،  �أويل  �إنتاج  عملية  من   SPL تدوير  الإعادة  بعملية  �حلايل  �الخرت�ع  يتعلق    )57(
نو�جت  خلط  ميكانيكية،  مبعاجلة  �ملو�د  ف�سل  �ملف�سولة،  �ملقتطعات  �أو  �الأجز�ء  طحن  �الآتية:  �خلطو�ت 

�خلبث �مللحية مع SPL، �إذ�بة �ملنتج �لذي يتم �حل�سول عليه فـي �خلطوة �ل�سابقة فـي �ملاء، �إجر�ء تفاعل 

جزء  على  للح�سول  تر�سيح  �ل�سيانيد،  و�إز�لة مركبات  تر�سيب  جلعلها خاملة،  و�ملو�د  �ملاء  بني  كيميائي 

ذو�ب وجزء غري ذو�ب �آخر، غ�سل �جلزء غري �لذو�ب، بلورة �أملح �جلزء �لذو�ب وتعتيق �أو تكييف �جلزء 

�أي�سا باملنتج �لذي يتم �حل�سول عليه بو��سطة �لعملية �ملذكورة  غري �لذو�ب. ويتعلق �الخرت�ع �حلايل 

و��ستخد�مه فـي جماالت خمتلفة للتقنية.
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الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة

�سلطنـــــة عمـــــــان
وزارة التجـارة وال�سناعــة

وترويـــج اال�ستثمـــــار 
املديريــة العامــة للتجــارة
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22(2016/6/22
)21(OM/P/2016/00192

30 مايو 2021)44(
�جلريدة �لر�سمية رقم: 1393

)45(
)11(419

C08L 23/04 (2006.01), C08K 3/04 (2006.01), C08L 23/08 (2006.01), F16L 
9/12 (2006.01)Int. Cl.(51)

�سركة �أبوظبي للد�ئن �لبل�ستيكية )بروج( ذ.م.م، جممع �ل�سيخ خليفة للطاقة، برج بروج، 1)71(
�سارع �لكورني�س، �س.ب: 6925، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بوريلي�س �يه جي، �ي زد دي تاور، و�جر�مري�سرت��س 17-19، �يه - 1220 فيينا، �لنم�سا 2
3

�نتي تيني�س، مركز �البتكار، ��س كيه ئي �سي، برج بروج، �لطابق 11، �س.ب: 6951، �أبوظبي، 1)72(
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

جارمو هارجونتاو�ستا، تالكويل 4دي، �ف �ي �ن-00630، هيل�سينكي، فنلند�2
3 ،11 �لطابق  بروج،  برج  �سي،  ئي  كيه  ��س  �البتكار،  مركز  مور�يل،  موهانا  باتار  �دي�سامتا 

�س.ب: 6951، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سركة �أبوظبي للد�ئن �لبل�ستيكية )بروج( ذ.م.م، جممع �ل�سيخ خليفة للطاقة، برج بروج، 1)73(

�سارع �لكورني�س، �س.ب: 6925، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
بوريلي�س �يه جي، �ي زد دي تاور، و�جر�مري�سرت��س 17-19، �يه - 1220 فيينا، �لنم�سا 2

�سركة بيانات للملكية �لفكرية �س .م.م، �س.ب : 3806 ر.ب : 112 روي1)74(
2
3

13006049.4، �ملكتب �الأوروبي، 23 دي�سمرب 2013)30(
PCT/EP2014/003462        22 دي�سمرب 2014

بر�ءة �خرت�ع)12(
)54(

تركيبة متعدد �يثيلني لتطبيقات �الأنبوب ذ�ت خ�سائ�س �نحناء حم�سنة
تبد�أ �حلماية من 2014/12/22 وتنتهي بتاريخ 2034/12/21

)57( يتعلق �الخرت�ع �حلايل برتكيبة متعدد �الإيثيلني �لتي ت�سمل ر�تنج �لقاعدة ي�سمل : كوبوليمر 
ذرة   )12  -3( من  �ملحتوية  �آلفا   - �آولفينات  من  يختار  �الأقل  على  كومونومر  وو�حد  �الإيثيلني  من 
كربون، حيث كوبوليمر �الإيثيلني ي�سمل �ملكون منخف�س �لوزن �جلزيئي )A-1( و�ملكون �لعايل �لوزن 
�جلزيئي )A-2( مع مكون منخف�س �لوزن �جلزيئي )A-1( لديه وزن متو�سط �لوزن �جلزيئي �أقل من 

،)A-2( ملكون �لعايل �لوزن �جلزيئي�
�لكلية لرتكيبة  �لكمية  �رتكاز� على   % بالوزن  �إلى )10(   )1.0( بكمية من  �لكربون  �أ�سود   )B(

متعدد �الإيثيلني و )ج( �ختياريا �الأ�سافات �الأخرى بخلف �أ�سود �لكربون . 
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الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنـــــة عمـــــــان
وزارة التجـارة وال�سناعــة

وترويـــج اال�ستثمـــــار 
املديريــة العامــة للتجــارة
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22(2014/11/25
)21(OM/P/2014/00267

7 فرب�ير 2021)44(
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1378

)45(
)11(416

 B01D 25/00 , B07B 1/46Int. Cl.(51)
ووج�سيت�سو�سكي، كيث، �إف. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1)71(

2
ووج�سيت�سو�سكي، كيث، �إف. )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1)72(

2
ديريك كوربوري�سن )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1)73(

2
�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1)74(

2
)30(PCT/US2013/030960 13.3.2013

61/652,039   25.5.2012 US
61/714,882   17.10.2012 US

بر�ءة �خرت�ع)12(
)54(                               جتميعة غربلة وطريقة ت�سنيع جتمعية غربلة

تبد�أ �حلماية من تاريخ 2013/3/13 و تنتهي بتاريخ 2033/3/12 
)57( جتميعة غربلة تت�سمن عن�سر فرز يت�سمن �سطح غربلة لعن�سر غربلة له �سل�سلة من فتحات 
�ل�سبكة.  فتحات  له  �لذي  �ل�سبكة  �إطار  ت�سكل  هيكلية  �أع�ساء  تت�سمن  فرعية  �سبكة  �لغربلة، 
عن�سر �لفرز كذلك يت�سمن ع�سو مدعم �أول لعن�سر �لفرز وع�سو مدعم ثاين لعن�سر �لفرز 
متعامد على �لع�سو �ملدعم �الأول لعن�سر �لفرز، �لع�سو �ملدعم �الأول لعن�سر �لفرز ميتد بني 
�الأجز�ء �لطرفية ويكون تقريبا مو�زي الأجز�ء �حلافة �جلانبية، �لع�سو �ملدعم �لثاين لعن�سر 
عن�سر  �لطرفية.  �الأجز�ء  �إلى  مو�زي  تقريبا  ويكون  �جلانبية  �حلافة  �أجز�ء  بني  ميتد  �لفرز 

�لفرز يكون قطعة م�سكلة باحلقن من مادة حر�رية �لتلدن.
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�إعــــــــالن
قانـون  لأحكــام  وفقـــا  املقبولــة  التجارية  العالمات  ت�سجيل  طلبات  عن  الفكرية  امللكية  دائرة  تعلن 
)نظـام( العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2017/33. 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131996
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكمبيوتر عرب الإنرتنت، خدمات بحث وت�سميم وتطوير واإختبار وترفـيع وحت�سني 
املنتجات املتعلقة جميعها بربجمة الكمبيوتر، ت�سميم واإن�ساء و�سياغة وحتديث الربجميات 
لأجهزة الهواتف املتحركة، برجمة الكمبيوتر، �سيانة وحتديث املواقع الإلكرتونية اخلا�سة 
التطبيقات، خدمات  املواقع الإلكرتونية، خدمات مزودي خدمة  التقني وبوابات  بالدعم 
املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفا مبا فـي ذلك تلك 

اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت اأو من خالل ال�سبكات الداخلية اأو ال�سبكات اخلارجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد حمود ال�سايع )ذ.م.م(
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 181، ال�سفاة 13002، الكويت
تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/10/7

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131997
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج كمبيوتر، برامج، تطبيقات برامج، برامج ات�سال وتعليم وتطبيقات برامج، معدات 
ات�سال، من�سورات قابلة للتنزيل، برامج قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت والأجهزة الال�سلكية، 
على  تطبيقات  �سكل  فـي  للتنزيل  قابلة  برامج  التعليم،  جمال  فـي  للتنزيل  قابلة  برامج 
للو�سول  الال�سلكية  والأجهزة  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  برامج  املتحركة،  الهواتف 
للتنزيل  قابلة  برامج  عاملية،  كمبيوتر  �سبكة  خالل  من  املعلومات  وا�ستقبال  واإر�سال  اإلى 
لأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الت�سال الإلكرتونية الرقمية املحمولة باليد واأجهزة الهواتف 
املتحركة واأجهزة الت�سال ال�سلكية والال�سلكية لت�سهيل الت�سال ونقل البيانات فـي جمال 
التعليم، برامج قابلة للتنزيل فـي �سكل تطبيقات على الهواتف املتحركة لال�ستخدام مع 
اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الت�سال الإلكرتونية الرقمية املحمولة باليد واأجهزة الهواتف 
كمبيوتر  برامج  الت�سال،  لت�سهيل  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سال  واأجهزة  املتحركة 

لال�ستخدام كواجهة برجمة التطبيقات )اإيه بيه اآي(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد حمود ال�سايع )ذ.م.م(

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 181، ال�سفاة 13002، الكويت

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/10/7

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137026

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع امل�سروبات الغازية املرطبة، اإنتاج وتعبئة املياة املعدنية، �سنع م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سروبات ال�سحية )املنطقة احلرة(

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املنطقة احلرة ب�ساللة، ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144739
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، )مياه ال�سرب )الغازية وغري الغازية((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

اندر�سون هيل رود، مدينة بريت�سيز، ولية نيويورك، �س.ب:  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 700 
10577، ر.ب: 10577

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/30
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147546
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

على مك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك النا�سرياز عبدالرازق 
�س.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/7/29
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147828
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

على مك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك النا�سرياز عبدالرازق 
�س.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/8/15
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147832
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

على مك�سرات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الوحدة،  �سارع  خلف  الأولى،  ال�سناعية  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
ملك النا�سرياز عبدالرازق �س.ب: 4115، 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147833
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات،  �سوكولته،  كعك،  الوفل،  كعك  ب�سكويت،  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات 
اأقرا�س �سكرية حلويات، م�سحوق كعك، عجينة كعك، م�سروبات  بانكيك،  فطائر حمالة 
ال�سوكولته،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  معجنات،  باحلليب،  �سوكولته 
�سكاكر لالأكل، ك�سرتد، كيك مغطى بال�سكر جممد، املو�س )حلوى( �سكريات، ق�سدة التارتار 
لأغرا�س الطهي، حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز 
مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولته، معجون �سوكولته يحتوي على مك�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الوحدة،  �سارع  خلف  الأولى،  ال�سناعية  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
ملك النا�سرياز عبدالرازق �س.ب: 4115، 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149127
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سالت، الت�سالت املتحركة والثابتة وخدمات الت�سالت عرب الهاتف وعرب 
الال�سلكي  الهاتف  عرب  والت�سال  اخللوية  الهواتف  عرب  والت�سالت  ال�سناعية  الأقمار 
الال�سلكي،  الت�سال  وخدمات  الال�سلكية  النداء  واأجهزة  الال�سلكي  والفاك�س  واخللوي 
الربيد  خدمات  ال�سوتي،  والربيد  ال�سوتية  الر�سائل  خدمات  ال�سوت،  نقل  خدمات 
الإلكرتوين للبيانات وال�سوت، اإكراء وا�ستئجار وتاأجري اأجهزة الت�سالت والراديو والهاتف 
الال�سلكي والفاك�س الال�سلكي، تاأجري مرافق الت�سالت، ا�ستئجار دوائر الهواتف، ات�سال 
البيانات عرب الراديو وعرب الت�سالت وعرب الأقمار ال�سناعية، الإر�سال وال�ستقبال عرب 
الراديو، خدمات  التلفزيون و/اأو  ال�سناعية و/اأو  الأقمار  الراديو، خدمات الت�سال عرب 
اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، ال�سوت عرب خدمات بروتوكول الإنرتنت،  الت�سال على هيئة 
املعلومات،  تقنيات  خدمات  الإنرتنت،  اأو  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  عرب  الت�سالت  خدمات 
خدمات الت�سال عرب تقنيات املعلومات، جتميع واإر�سال الر�سائل عرب الهواتف والهواتف 
الهاتف  عرب  الت�سال  خدمات  وال�سور،  والبيانات  ال�سوت  وا�ستقبال  تو�سيل  املتحركة، 
الهاتفـية  املكاملات  فح�س  خدمات  الت�سال،  ومراكز  املبا�سر  الت�سال  خلطوط  مقدمة 
الآلية، خدمات الر�سائل ال�سوتية الهاتفـية الآلية، خدمات الت�سال عرب الهاتف على هيئة 
خدمات الرد الآيل على الهاتف، خدمات الرتقيم ال�سخ�سي )خدمات هاتفـية(، اإعارة اأجهزة 
الإنرتنت  خدمات  توفـري  ال�سرقة،  اأو  الفقدان  اأو  الأعطال  حالة  فـي  البديلة  الت�سالت 
بيه(،  ا�س  )اآي  الإنرتنت  خدمة  مزودي  خدمات  لالإنرتنت،  الو�سول  خدمات  حتديدا 
البيانات  واأي من  الكمبيوتر  الويب( وبرامج  فـي ذلك �سفحات  املعلومات )مبا  ات�سالت 
الت�سال  خدمات  النطاق،  وا�سعة  خدمات  توفـري  الإلكرتوين،  الربيد  خدمات  الأخرى، 
الال�سلكي وا�سع النطاق، توفـري الو�سول اإلى الإنرتنت عرب �سبكات ل�سلكية وا�سعة النطاق، 
توفـري الو�سول اإلى الإنرتنت عرب �سبكات األياف ب�سرية وا�سعة النطاق، خدمات الت�سال 
الال�سلكي، الهواتف الال�سلكية، خدمات الت�سالت عرب ال�سبكات الرقمية، توفـري و�سول 
خدمات  توفـري  الإنرتنت،  منافذ  عرب  املقدمة  الت�سالت  خدمات  الإنرتنت،  منافذ  اإلى 
بروتوكول  البيانات عرب  نقل  توفـري  الت�سالت،  لأجهزة  املوقع  اأ�سا�سها  التي  الت�سالت 
ات�سال  قناة  ت�ستخدم  التي  اخلدمات  تلك  ذلك  فـي  مبا  بيه(  اإيه  )دبليو  ل�سلكي  تطبيق 
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اآمنة، توفـري املعلومات عن الت�سالت املتعلقة اأو تعرف اأجهزة واأدوات الهاتف والت�سالت، 
نقل  الإلكرتونية،  البيانات  تبادل  خدمات  بعد،  عن  الت�سالت  وتو�سيل  توجيه  خدمات 
فـي  مبا  الرقمي  الو�سائط  حمتوى  تدفق  البيانات،  تدفق  الت�سالت،  بوا�سطة  البيانات 
والن�سو�س  واملو�سيقى  والفـيديوهات  الراديو  وبرامج  التلفزيون  وبرامج  الأفالم  ذلك 
والبيانات وال�سور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت، 
تو�سيل حمتوى الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو 
ونغمات  البيانية  والر�سومات  وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى  والفـيديوهات 
الرنني عرب الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت، خدمات نقل البيانات، خدمات البث، خدمات بث 
اأو نقل برامج الراديو والتلفزيون، نقل حمتوى ال�سوت والفـيديو الرقمي  البيانات، بث 
عرب  والفـيديو  ال�سوت  مللفات  الإلكرتوين  النقل  الت�سالت،  بوا�سطة  الو�سائط  متعددة 
�سبكات كمبيوتر وغريها من �سبكات الت�سالت الإلكرتونية، نقل الأخبار ومعلومات عن 
اأخبار اليوم، تو�سيل املو�سيقى الرقمية بوا�سطة الت�سالت، توفـري و�سول ملواقع ال�سبكات 
بيانات  وخدمات  والتلك�س  املرئية  الن�سو�س  لتوفـري  الت�سالت  خدمات  الجتماعية، 
خدمات  التفاعلية،  املرئية  الن�سو�س  وخدمات  بالفـيديو  الت�سال  وخدمات  امل�ساهدات 
اأو  ن�سو�س  �سيغة  فـي  الر�سائل  اإر�سال  واإعادة  وا�ستقبال  اإر�سال  حتديدا  الر�سائل  اإر�سال 
�سوت اأو ر�سوم بيانية اأو فـيديو اأو تركيبة من هذه ال�سيغ، خدمات اإر�سال الر�سائل املوحدة، 
خدمات الربيد ال�سوتي، تقدمي الت�سالت عرب الرتباط بال�سبكة العاملية للكمبيوتر اأو 
قواعد البيانات، خدمات عقد املوؤمترات املرئية، خدمات الهواتف املرئية، توفـري تو�سيالت 
الت�سالت بالإنرتنت اأو قواعد البيانات، نقل الر�سائل والبيانات وال�سور عرب الكمبيوتر، 
وا�ستئجار  توفـري  الإلكرتونية،  املوؤمترات  خدمات  توفـري  بالكمبيوتر،  الت�سال  خدمات 
وقت الو�سول اإلى قواعد بيانات الكمبيوتر ولوحات ن�سرات الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر 
خمتلفة  جمالت  فـي  الإلكرتونية  واملن�سورات  بالكمبيوتر  التفاعلية  الت�سال  و�سبكات 
توفـري  املرجعية،  واملواد  املحو�سبة  والأبحاث  ومعلومات  اخلدمة  وكتالوجات  والرتويج 
التعليمي ومواقع الويب والبوابات، خدمات الت�سال للتحكم عن بعد  و�سول للمحتوى 
بالأجهزة الإلكرتونية، توفـري �سبكات الت�سال لأنظمة القيا�س الذكية، خدمات الت�سال 
لتو�سيل ر�سائل ومكاملات الطوارئ، النقل الإلكرتوين للبيانات وامل�ستندات عرب طرفـيات 
اأنظمة  عرب  الإلكرتونية  للتجارة  الإ�سارات  اإر�سال  الإلكرتونية،  والأجهزة  الكمبيوتر 
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الإلكرتونية  الت�سال  ل�سبكات  و�سول  توفـري  بالبيانات،  الت�سال  واأنظمة  الت�سالت 
وقواعد البيانات الإلكرتونية، توفـري مرافق الت�سال لتبادل البيانات الرقمية، الت�سال 
ال�سمعية  الأجهزة  بوا�سطة  ذلك  فـي  مبا  البيانات  نقل  الت�سالت،  بوا�سطة  بالبيانات 
لقواعد  و�سول  توفـري  والبيانات،  والفـيديو  وال�سورة  ال�سوت  اإ�سارات  نقل  الب�سرية، 
البيانات، خدمات الت�سالت لرتابط بنك البيانات، خدمات تبادل البيانات الإلكرتونية، 
اإلى  و�سول  توفـري  البيانات،  وات�سال  بث  خدمات  الإلكرتوين،  الربيد  بيانات  خدمات 
البنية التحتية لالت�سالت للم�ستخدمني الآخرين، توفـري معلومات متعلقة بالت�سالت 
الت�سالت  خدمات  الت�سالت،  بوابات  خدمات  اإلكرتونية،  ات�سالت  تو�سيالت  وتوفـري 
التفاعلية، خدمات �سبكات الت�سالت، خدمات ا�ست�سارات الت�سالت، خدمات الت�سالت 
لركاب الطائرات، توفـري و�سول خلدمات الدفع الإلكرتوين مبا فـي ذلك خدمات حتويل 
الأموال اإلكرتونيا وت�سهيالت املعامالت عرب ال�سبكة، توفـري تو�سيالت و�سبكات الت�سالت 
اأو تي(، توفـري و�سول ملن�سات التجارة الإلكرتونية  لال�ستخدام مع اإنرتنت الأ�سياء )اآي 
على الإنرتنت، نقل املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور، توفـري الو�سول خلدمات 
البيانات  ل�سبكات  و�سول  توفـري  الإنرتنت،  عرب  واليوميات  والتقاومي  العناوين  دليل 
للم�ستخدمني، نقل البيانات الرقمية على هيئة حمتوى و�سائط رقمية يتم توليدها من 
اإيرثنت  و�سائل  بوا�سطة  الكمبيوتر مقدمة  ل�سبكات  الو�سول  امل�ستخدمني، خدمات  قبل 
املرتو، النقل الإلكرتوين للبيانات امل�سفرة، خدمات الت�سالت املقدمة عرب �سبكات الألياف 

الب�سرية والال�سلكية والكبلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيويوري، بريك�سري ار جي14 2 اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب:2021/10/7
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149128
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفـيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية، التعليم والتدريب 
مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�سبكة من كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
�سبكات كمبيوتر،  الإنرتنت من  املقدمة عرب  الألعاب  الإلكرتونية، خدمات  ال�سبكات  من 
خدمات الرتفـيه بالراديو والتلفزيون مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت 
الإلكرتونية، خدمات الرتفـيه، توفـري  ال�سبكات  اأو غريها من  اأو الإنرتنت  من كمبيوتر 
ن�سر  الفورية،  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  الإنرتنت،  عرب  اإلكرتونية  من�سورات 
الدوريات  ن�سر  الإنرتنت،  عرب  الإلكرتونية  املجالت  ن�سر  املجالت،  ن�سر  الدوريات، 
الإلكرتونية عرب الإنرتنت، ن�سر الن�سو�س، ن�سر ال�سحف، ن�سر املطبوعات، تنظيم واإدارة 
دورات  العمل،  وور�سات  اخل�سو�سية  والدرو�س  والندوات  الدرا�سية  واحللقات  املوؤمترات 
�سبكة  اأو  ات�سالت  رابط  عرب  ال�سبكة  عرب  مقدمة  بعد  وعن  تفاعلية  تعليمية  وح�س�س 
كمبيوتر اأو مقدمة بوا�سطة و�سائل اأخرى، خدمات املكتبات الإلكرتونية لتزويد املعلومات 
الإلكرتونية )مبا فـي ذلك معلومات الأر�سيف( فـي �سيغة معلومات ن�سية و/اأو �سوتية 
و/اأو مرئية، توفـري من�سورات اإلكرتونية غري قابلة للتنزيل، توفـري جمالت مميزة عامة 
توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  الإنرتنت  عرب  �سور  توفـري  للتنزيل،  قابلة  الإنرتنت  عرب 
حمتويات فـيديو عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل، توفـري حمتويات �سوت عرب الإنرتنت 
غري قابلة للتنزيل، توفـري قواعد بيانات عرب الإنرتنت ون�سر دلئل عرب الإنرتنت قابلة 
للبحث للح�سول على بيانات فـي جمالت املو�سيقى والفـيديو والأفالم والكتب والتلفزيون 
والألعاب والريا�سة، اإنتاج املحتوى الإعالمي حتديدا اإنتاج التلفزيون واإنتاج ال�سوت واإنتاج 
املو�سيقى واإنتاج الفـيديو واإنتاج الأفالم، واإنتاج الر�سوم املتحركة، ن�سر وتوزيع حمتويات 
الو�سائط الرقمية التي يتم توليدها من قبل امل�ستخدمني للغايات الرتفـيهية والتعليمية، 
قاعدة  من  ال�سبكة  عرب  املقدمة  الرتفـيهية  اخلدمات  الفـيديو،  ومدونات  املدونات  ن�سر 
بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت، معلومات تعليمية مقدمة عرب ال�سبكة من قاعدة بيانات 
كمبيوتر اأو من الإنرتنت، اخلدمات الرتفـيهية املقدمة عن طريق الهاتف، تنظيم واإدارة 
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الهاتف،  طريق  عن  الريا�سية  املعلومات  توفـري  الهاتف،  طريق  عن  املقدمة  امل�سابقات 
خدمات املكتبات املقدمة من خالل قاعدة بيانات حمو�سبة، خدمات الألعاب الإلكرتونية 
ميكن  التي  املواد  ن�سر  الإنرتنت،  من  الرقمية  املو�سيقى  توفـري  الإنرتنت،  عرب  املقدمة 
الو�سول اإليها من قواعد البيانات اأو من الإنرتنت، توفـري املن�سورات غري القابلة للتنزيل 
من الإنرتنت والتي ميكن ت�سفحها، الن�سر الإلكرتوين، توفـري الألعاب التفاعلية متعددة 
املعار�س لأغرا�س  واإدارة  الإنرتنت، تنظيم  فـي ذلك  الت�سال مبا  �سبكات  الالعبني عرب 
التلفزيون  وبرامج  والأفالم  املو�سيقى  توفـري  حتديدا  الرتفـيهية  اخلدمات  ترفـيهية، 
والكتب ال�سوتية والألعاب املتدفقة اأو القابلة للتنزيل ل�ستخدامها عرب ال�سبكة عرب �سبكات 
الكمبيوتر العاملية اأو املحلية، توفـري الأفالم وبرامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل عرب 
خدمات الفـيديو ح�سب الطلب، توفـري املو�سيقى والكتب ال�سوتية عرب الإنرتنت، توفـري 
املعلومات وامل�ساهدات والتو�سيات ال�سخ�سية فـي جمال الرتفـيه، توفـري املو�سيقى الرقمية 
اأفالم وبرامج تلفزيونية غري قابلة  اأو من الإنرتنت، توفـري  من قواعد بيانات كمبيوتر 
للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت، توفـري األعاب كمبيوتر عرب الإنرتنت 

من قواعد كمبيوتر اأو من الإنرتنت، جميعها للخدمات الرتفـيهية اأو التعليمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيويوري، بريك�سري ار جي14 2 اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب:2021/10/7

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب:: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149129
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري واجهات الربامج لتوفـري و�سول �سخ�سي لقواعد بيانات الكمبيوتر اأو الإنرتنت اأو 
غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، توفـري تطبيقات الربامج غري قابلة للتنزيل من خالل 
قواعد بيانات الكمبيوتر اأو الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، توفـري من�سات 
املحتوى  ا�ست�سافة  ال�ست�سافة،  خدمات  للتنزيل،  قابلة  غري  الإنرتنت  عرب  برجميات 
الرقمي على الإنرتنت مبا فـي ذلك املدونات وال�سحف عرب ال�سبكة، ا�ست�سافة اخلوادم، 
ا�ست�سافة مواقع الويب وقواعد بيانات الكمبيوتر، تركيب و�سيانة وتخ�سي�س وحتديث 
ال�سحابية،  احلو�سبة  الإنرتنت،  عرب  الكمبيوتر  خدمات  الكمبيوتر،  وبرجميات  برامج 
تاأجري اأجهزة الكمبيوتر، ت�سميم وفن الر�سم اجلرافـيكي وتكليف الكتابة لإن�ساء �سفحات 
وت�سميم  الكمبيوتر  برجمة  الكمبيوتر،  فـي  ال�ست�سارات  خدمات  الإنرتنت،  على  الويب 
الربامج، تركيب و�سيانة وحتديث برامج الكمبيوتر، اإن�ساء و�سيانة مواقع الويب، خدمات 
وامل�سورة  املعلومات  الويب لالآخرين، توفـري  ا�ست�سافة مواقع  املعلومات،  دعم تكنولوجيا 
املتعلقة  التقنية  املعلومات  والب�سائع،  لل�سلع  املحتملني  للم�سرتين  التقنية  الطبيعة  ذات 
بالأجهزة اأو الربامج املقدمة عرب ال�سبكة من �سبكة كمبيوتر عاملية اأو من الإنرتنت، ت�سغيل 
املن�سات  ا�س(،  اإيه  اإيه  )ا�س  الربامج كخدمة  الت�سال،  اأنظمة  البحث، ت�سميم  حمركات 
ا�ست�سافة  حتديدا  بيه(  ا�س  )اإيه  التطبيقات  خدمة  مزودي  ا�س(،  اإيه  اإيه  )ا�س  كخدمة 
الربامج  فـي ذلك تطبيقات  الربامج مبا  ت�سميم  الكمبيوتر لالآخرين،  برامج  تطبيقات 
وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  خدمات  توفـري  املتحركة،  الأجهزة  على  لال�ستخدام 
وا�ست�سافة  ومراقبة  ت�سميم  املعلومات،  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  باأجهزة  املتعلقة  التقنية 
منتجات  وتطوير  بحث  والتطوير،  البحث  خدمات  للمناق�سة،  ال�سبكة  عرب  املنتديات 
جديدة، الأبحاث فـي جمال التكنولوجيا، توفـري املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة 
وفك  ت�سفـري  الت�سالت،  جمال  فـي  ال�سبكات  اأنظمة  مراقبة  اآنفا،  املذكورة  باخلدمات 
ت�سفـري وتوثيق املعلومات والر�سائل والبيانات، توفـري خدمات الأمن ل�سبكات الكمبيوتر 
الو�سائل  خالل  من  ذلك  فـي  مبا  املحو�سبة  واملعامالت  الكمبيوتر  اأجهزة  اإلى  والو�سول 
اأمنية  املتحركة، توفـري خدمات  الت�سالت  اأجهزة  و/اأو  �سبكة ل�سلكية  الإلكرتونية عرب 
لأجهزة الكمبيوتر والت�سالت، حتويل البيانات من املعلومات الإلكرتونية مبا فـي ذلك 
برامج البيانات والكمبيوتر )با�ستثناء التحويل املادي(، تخزين البيانات، ا�ستخراج البيانات، 
ت�سميم قواعد البيانات، ا�ستخراج البيانات، ت�سميم قواعد البيانات، اإختبار اأنظمة معاجلة 
ال�سوتية،  للمدونات  الويب  منافذ  ا�ست�سافة  الربامج،  تاأجري  الإلكرتونية،  البيانات 
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خدمات م�ساركة الوقت لأجهزة معاجلة البيانات، برجمة الكمبيوتر لالت�سالت، خدمات 
البيانات، خدمات  البيانات، خدمات نقل  البيانات )جدران حماية(، خدمات ت�سفـري  اأمن 
للبيانات،  الرقمي  ال�سغط  املوقع،  خارج  للبيانات  الحتياطي  الن�سخ  البيانات،  ا�سرتجاع 
توفـري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ل�ستخدامها فـي اإن�ساء 
اأجهزة  الت�سالت، ت�سميم  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  ال�سبكة،  واملدونات عرب  ال�سحف  ون�سر 
الت�سالت،  �سبكات  البحث عرب  و�سيانة وحتديث حمركات  الت�سالت، تطوير  ومعدات 
ت�سميم الهواتف مبا فـي ذلك الهواتف املتحركة، توفـري معلومات عن الطق�س عرب الهواتف، 
خدمات مقاهي الإنرتنت )تاأجري اأجهزة الكمبيوتر(، خدمات ت�سميم مواقع الويب على 
الإنرتنت، توفـري حمركات البحث على الإنرتنت، تاأجري الربامج للو�سول اإلى الإنرتنت، 
الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفـري  الإنرتنت،  اإلى  للو�سول  الربامج  �سيانة 
غري القابلة للتنزيل عرب �سبكات الت�سال وال�سبكات الداخلية والإنرتنت، حتديث قواعد 
بيانات الربامج، برجمة الكمبيوتر ملعاجلة البيانات، خدمات �سبكات الكمبيوتر، مراقبة 
و�سيانة  اإن�ساء  البيانات،  وا�ستخراج  التقنية  البيانات  حتليل  خدمات  الكمبيوتر،  �سبكات 
وحتديث برامج الكمبيوتر لقواعد البيانات اخلا�سة باحلركة املرورية ومعلومات ال�سفر، 
والرتكيبات  والإلكرتونية  الكهربائية  الأجهزة  على  الكمبيوتر  برامج  وحتديث  تركيب 
للتحكم بالو�سول واأجهزة وتركيبات بيومرتية للتحكم بالو�سول واأنظمة التلفزيون ذات 
الدوائر املغلقة والكامريات وكامريات التلفزيون وم�سجالت الفـيديو لأجهزة التلفزيون 
ذات الدوائر املغلقة والأجهزة الب�سرية والفوتوغرافـية، تفعيل برامج اأمن الكمبيوتر مبا 
فـي ذلك م�سادات الفـريو�سات وجدران احلماية ومكافحة الربيد املزعج وبرامج التج�س�س 
وت�سفـية �سبكة الإنرتنت وبرنامج ك�سف الخرتاق )اآي دي ا�س( والربامج ال�سبكات اخلا�سة 
الفرتا�سية )فـي بيه ان(، توفـري برامج غري القابلة للتنزيل لأغرا�س ترويجية ولأغرا�س 
العر�س ل�سا�سات العر�س املخ�س�سة على اأجهزة الت�سالت، توفـري حمتوى رقمي حتديدا 
تطبيقات برامج غري قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
من ال�سبكات الإلكرتونية، توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري 
قابلة للتنزيل لتنفـيذ اإنرتنت الأ�سياء )اآي اأو تي(، توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج اأ�سا�سها 
ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتو�سيل وت�سغيل واإدارة الأجهزة والأدوات والآلت 
والأنظمة املت�سلة بال�سبكة فـي اإنرتنت الأ�سياء )اآي اأو تي(، توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج 
تقنيات املعلومات التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل، توفـري ا�ستخدام موؤقت 
لربامج اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع احل�سا�سات واملعدات 
والأجهزة اللم�سية، توفـري ا�ستخدام توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج الواقع الفرتا�سي التي 
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اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل، توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج الواقع املعزز 
التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل، خدمات الدعم الفني وامل�ساعدة املتعلقة 
وبرجميات  الأنظمة  وت�سغيل  ال�سبكات  واأنظمة  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  بالبنية 
ا�ست�سافة  بالروبوتات،  املتعلقة  الهند�سة  خدمات  واملن�سات،  والتطبيقات  الكمبيوتر 
ت�سميم  الت�سالت،  �سبكات  من  غريها  اأو  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  التجارة  من�سات 
وتطوير اأجهزة وبرجميات الكمبيوتر، ت�سميم وتطوير اأنظمة و�سبكات واأجهزة ومعدات 
اإنرتنت  تدعم  التي  والأجهزة  تي(  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  وتطوير  ت�سميم  الت�سالت، 
الأ�سياء )اآي اأو تي(، خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات الإلكرتونية، خدمات الكمبيوتر 
حتديدا اإن�ساء فهار�س املعلومات واملواقع وغريها من امل�سادر اأ�سا�سها الويب املتوفرة على 
�سبكة كمبيوتر عاملية لالآخرين، ت�سخي�س وفح�س املركبات عن بعد، فح�س املركبات للتاأكد 
من �سالحيتها على الطرق، مراقبة وت�سخي�س وفح�س املركبات عن بعد، توفـري برامج 
دليل العناوين والتقاومي واليوميات غري قابلة للتنزيل، تركيب واإ�سالح و�سيانة برامج 
اأنظمة الكمبيوتر لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإلى املركبات وبرامج الكمبيوتر 
لأجهزة  الإختبار  و�سمان اجلودة، خدمات  ال�سيارات، خدمات مراقبة اجلودة  فـي جمال 
الإنذار واأنظمة املراقبة، ت�سميم وتطوير اأجهزة الإنذار ال�سخ�سية واأجهزة النداء واأزرار 
عرب  برجميات  توفـري  بها،  املتعلقة  والربجميات  ال�ستجابة  واأنظمة  الذعر  عند  الإنذار 
برجميات  توفـري  والأمن،  ال�سخ�سية  ال�سالمة  جمال  فـي  للتنزيل  قابلة  غري  الإنرتنت 
عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل فـي جمال اأجهزة حتديد املواقع والتتبع، توفـري خدمات 
التنبوؤ بالأحوال اجلوية واإعداد التقارير واملعلومات، توفـري برجميات عرب الإنرتنت غري 

قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع اأجهزة الإنذار ال�سخ�سية اأو اأجهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيويوري، بريك�سري ار جي14 2 اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب:2021/10/7
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149130
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 
التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت 
اأقرا�س فـيديوية رقمية وغريها  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  بيانات مغناطي�سية، 
ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من 
اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة  اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات،  النقد، 
الت�سال، هواتف ل�سلكية وهواتف متحركة  واأدوات  واأجهزة  والهاتف  الت�سالت  واأدوات 
وثابتة، هواتف متحركة، اأجهزة ات�سالت حممولة، هواتف ذكية، علب للهواتف، �سماعات 
وكمبيوتر  ات�سالت  اأجهزة  ولوحية،  ومتحركة  حممولة  كمبيوتر  اأجهزة  للهواتف،  راأ�س 
اإلكرتونية قابلة للب�س، اأجهزة واأدوات الت�سال بالبيانات، اأنظمة معاجلة ال�سوت، معدات 
�سبكات الكمبيوتر والت�سال بالبيانات، اأجهزة متحركة لالت�سال بالبيانات، اأنظمة معاجلة 
البيانات، قواعد بيانات اإلكرتونية، برامج وبرجميات الهواتف الرقمية، اأجهزة كمبيوتر 
لالت�سالت، اأجهزة �سبكات الت�سالت، اأجهزة مودم، موجهات �سبكات، تركيبات كمبيوتر 
الت�سفـري مبا فـي ذلك  اأجهزة فك  الت�سفـري،  اإزالة  اأجهزة  النطاق،  البيانات وا�سعة  لربط 
والربامج  التلفزيون  برامج  لت�سجيل  م�سجالت  و/اأو  تفاعلية  م�ساهدة  اأدلة  لها  اأجهزة 
ال�سوتية، اأجهزة كهربائية واإلكرتونية لال�ستخدام فـي ا�ستقبال بث الأقمار ال�سناعية اأو 
البث الأر�سي اأو البث بالكبالت، اأجهزة واأدوات ملعاجلة ونقل وتخزين واإدخال وا�ستقبال 
اأو  بيانية  �سور  اأو  �سوت  اأو  ن�سو�س  اأو  بيانات  �سكل  على  تكون  التي  البيانات  وا�سرتجاع 
واأجهزة ل�سلكية حممولة حتديدا  ال�سيغ، وحدات  اأو تركيبة من هذه  فـيديوات م�سفرة 
واأجهزة  الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف  الال�سلكية  والهواتف  اللوحية  الأجهزة 
الكمبيوتر والهواتف املحمولة وهواتف الفـيديو واأجهزة الراديو وال�ساعات الذكية ومنافذ 
الناقل الت�سل�سلي العاملي )يو ا�س بي( واأجهزة تتبع حتديد املواقع العاملية )جي بيه ا�س( 
واأجهزة تتبع الأن�سطة قابلة للب�س وكامريات فـيديو وكامريات وم�ساعدات رقمية �سخ�سية 
ومعاجلة  وتخزين  وت�سجيل  ونقل  لتزامن  ولوحية  ومتنقلة  حممولة  كمبيوتر  واأجهزة 
والإلكرتونية،  الكهربائية  الأجهزة  فـي  بعد  عن  حتكم  اأجهزة  ال�سوت،  و/اأو  البيانات 
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اإلكرتونية مبا فـي ذلك عدادات اخلطى ومقايي�س  م�ساعدات رقمية �سخ�سية، ح�سا�سات 
ال�سوئية،  واملا�سحات  ال�سريعة  ال�ستجابة  ورمز  الباركود  قارئات  واملوازين،  الرتفاع 
وال�سور  والبيانات  املعلومات  لتخزين  اإلكرتونية  و�سائط  ومرئية،  �سوتية  ت�سجيالت 
وال�سوت، حمتوى و�سائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون 
وال�سور  وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى  وال�سور  والفـيديوات  الراديو  وبرامج 
البيانية ونغمات الرنني التي يتم تقدميها من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو 
غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، اأجهزة واأدوات ال�ستقبال والإر�سال بالأقمار ال�سناعية، 
برامج األعاب الكمبيوتر والفـيديو مبا فـي ذلك برامج الألعاب القابلة للتنزيل، من�سورات 
اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب ال�سبكة من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت 
وفـيديو  للقراءة، �سوت  قابلة  اآلية  بيانات  الإلكرتونية، حامالت  ال�سبكات  اأو غريها من 
وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
الت�سالت،  اأجهزة  مع  لال�ستخدام  البطاريات  �سحن  اأجهزة  الإلكرتونية،  ال�سبكات  من 
بطاريات، معدات تزويد البطاريات بالطاقة الحتياطية، معدات ملحقة لأجهزة التلفزيون 
واأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة كمبيوتر مبا فـي ذلك اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية واأجهزة 
كمبيوتر حممولة، مفكرات �سخ�سية اإلكرتونية، اأجهزة واأدوات اإلكرتونية واأجهزة واأدوات 
حتديد  اأنظمة  ذلك  فـي  مبا  املواقع  حتديد  واأدوات  واأجهزة  ال�سناعية  بالأقمار  مالحية 
ي�سمح  �سوت  مكرب  على  ت�ستمل  ال�سيارة  اأو  املكتب  على  مركبة  وحدات  العاملية،  املواقع 
بال�ستخدام ل�سماعة الهاتف بدون ا�ستعمال اليدين، حامالت �سماعات الهاتف فـي ال�سيارة، 
اأو  فارغة  ممغنطة  بطاقات  ذكية،  قيا�س  اأجهزة  قيا�س،  اأجهزة  التدري�س،  واأدوات  اأجهزة 
اإئتمان  بطاقات  هاتف،  بطاقات  دقيقة،  معاجلات  على  حمتوية  بطاقات  م�سبقا،  م�سجلة 
ودين ودفع م�سفرة، بطاقات اإئتمان عرب الهاتف، بطاقات م�سفرة، برامج كمبيوتر مبا فـي 
اأو غريها من  الإنرتنت  اأو من  بيانات كمبيوتر  ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة 
برامج  ذلك  فـي  مبا  تطبيقات  برامج  بالبيانات،  الت�سال  برامج  الإلكرتونية،  ال�سبكات 
كمبيوتر  برامج  للتنزيل،  قابلة  كمبيوتر  برامج  تطبيقات  املتحركة،  لالأجهزة  تطبيقات 
لالت�سال الال�سلكي بالبيانات، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات ملزامنة ونقل وم�ساركة 
الإلكرتونية  الأجهزة  من  اأكرث  اأو  واحد  بني  واملحتويات  والتقاومي  والبيانات  ال�سوت 
ول�سراء تطبيقات الأجهزة الإلكرتونية املحمولة ولتاأمني عمليات ال�سراء امل�سفرة، برامج 
الأنظمة الت�سغيلية، برامج كمبيوتر للنقل والت�سفـري والتخزين املتدفق لل�سوت والفـيديو 
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لتمكني  كمبيوتر  برامج  الت�سال،  �سبكات  على  والبيانات  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم 
التوا�سل وتبادل امللفات من واحد لواحد، برامج حمركات البحث، برامج كمبيوتر لإجراء 
عرب  ال�سوتية  والبيانات  املعلومات  مل�ساركة  الكمبيوتر  م�ستخدمي  بني  الت�سال  وتن�سيق 
�سبكات الت�سال الإلكرتونية، برامج لأجهزة التلفزيون التفاعلية، برامج حترير ال�سور 
والفـيديو مبا فـي ذلك تطبيقات برامج لال�ستخدام على اأجهزة الهواتف املتحركة، برامج 
ح�سور  وك�سف  بالفـيديو  والتحكم  بالو�سول  للتحكم  برامج  الأ�سخا�س،  هوية  لتعريف 
الأ�سخا�س، برامج حلماية اأجهزة الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�سادات للفـريو�سات وجدران 
احلماية )فايروول( وم�سادات الربيد املزعج وم�سادات التج�س�س وت�سفـية �سبكة الإنرتنت، 
برامج ك�سف الخرتاق، برامج ال�سبكات اخلا�سة الفرتا�سية، برامج كمبيوتر ل�ستقبال 
كتلة  وموؤ�سر  اجل�سم  ودهون  البدنية  باللياقة  املتعلقة  املعلومات  وعر�س  ونقل  ومعاجلة 
اجل�سم واأمناط النوم واملواقع وال�سلوك وحالة اجلو ودرجة احلرارة، برامج كمبيوتر لإدارة 
املعلومات املتعلقة بتتبع واللتزام والتحفـيز عرب برنامج ال�سحي واللياقة البدنية، اأجهزة 
�سد ال�سرقة لي�ست للمركبات، ح�سا�سات م�سادة للت�سادم للمركبات بخالف قطع املركبات، 
اأدوات واأجهزة لتحديد امللكيات املتحركة، اأجهزة لإر�سال وا�ستقبال املعلومات من امللكيات 
اأجهزة  املنزلية،  والأدوات  الكهربائية  بالأجهزة  بعد  للتحكم عن  واأجهزة  اأدوات  املتحركة، 
ومن�ساآت اإنذار بخالف قطع املركبات، اأنظمة حتديد املواقع ومالحة عرب الأقمار ال�سناعية، 
اأنظمة لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإلى الأجهزة الإلكرتونية، اأجهزة ومن�ساآت 
الأ�سخا�س،  هوية  لتعريف  اإلكرتونية  اأجهزة  بالو�سول،  للتحكم  وبيومرتية  اإلكرتونية 
فـيديو  وم�سجالت  تلفزيون  وكامريات  كامريات  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون  اأنظمة 
�سرعة  عدادات  وفوتوغرافـية،  ب�سرية  اأجهزة  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون  لأجهزة 
اأجهزة  اإلكرتونية،  الدوران  �سرعة  قيا�س  اأجهزة  اإلكرتونية،  م�سافات  اإلكرتونية، عدادات 
التحقق من ال�سرعة للمركبات، م�سجالت الكيلومرتات للمركبات، ح�سا�سات كهربائية اأو 
اإلكرتونية للمركبات بخالف قطع املركبات، ح�سا�سات اإلكرتونية، �سفارات الإنذار، اأقفال 
اأجهزة حتكم  للمركبات،  اإلكرتونية  بعد، مفاتيح  اأجهزة حتكم عن  للمركبات،  اإلكرتونية 
بعد  عن  الت�سغيل  مفتاح  اأنظمة  للمركبات،  اإلى  الدخول  لأجهزة  اإلكرتونية  بعد  عن 
للمركبات، اأنظمة حتكم عن بعد للت�سغيل الوتوماتيكي لأقفال املركبات والأبواب و�سندوق 
الدراجات  خوذات  فـي  مدجمة  ات�سال  اأجهزة  وال�سقف،  ال�سيارة  حمرك  وغطاء  ال�سيارة 
اإعطاء  اأو  اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة  النارية، اأجهزة حتديد املواقع العاملية، 
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اإ�سارة عنها واأماكن املوقع وطرق ال�سفر والوقت وحالت املرور ووجود مركبات الطوارئ 
واحلالت اخلطرة، اأنظمة ل�سبكات الت�سال بني املركبات والبنى التحتية للطرق، اأجهزة 
الك�سف عن العالمات على الطرق، اأنظمة واأدوات توجيه عن بعد للمركبات، اأنظمة مراقبة 
فـي  مركبة  كمبيوتر  اأجهزة  احلارة،  تغيري  فـي  وللم�ساعدة  العمياء  للنقطة  بالكمبيوتر 
املركبات، معدات كهربائية اأو اإلكرتونية اأو ب�سرية مركبة فـي املركبات حتديدا البطاريات 
الكهربائية وم�سجالت الأميال واأجهزة الراديو للمركبات والكامريات املركبة فـي املركبات 
و�سف  القيادة  فـي  امل�ساعدة  لتوفـري  الربية  املركبات  فـي  املركبة  الإلكرتونية  والأنظمة 
املركبات واأدوات التحكم فـي ال�سرعة للمركبات و�سا�سات للمركبات واأنظمة مكربات ال�سوت 
واأجهزة  املركبات  اإطارات  فـي  املنخف�س  لل�سغط  اأوتوماتيكية  وموؤ�سرات  للمركبات 
اأوتوماتيكية للتحكم ب�سرعة املركبات واأنظمة التحكم بالقيادة الذاتية للمركبات مبا فـي 
ذلك املركبات الربية، معدات كهربائية واإلكرتونية وب�سرية مركبة فـي املركبات مبا فـي 
بطاريات  �سحن  واأجهزة  الآلية  بالقيادة  التحكم  اأجهزة  حتديدا  الربية  املركبات  ذلك 
الهواتف الذكية لال�ستخدام فـي املركبات واأجهزة الت�سال للمركبات ومو�سالت الهواتف 
للمركبات  املالحة  واأنظمة  للمركبات  املتعددة  الكامريات  واأنظمة  للمركبات  املتحركة 
احلرارة  بدرجة  التحكم  واأجهزة  للمركبات  راديو  واأجهزة  تفاعلية  �سا�سات  على  امل�ستملة 
)ثريمو�ستات( للمركبات، معدات كهربائية واإلكرتونية وب�سرية مركبة فـي املركبات مبا 
فـي ذلك املركبات الربية حتديدا كوا�سف الأ�سياء فوق ال�سوتية لال�ستخدام فـي املركبات 
واأجهزة التعقب املركبة فـي املركبات وال�سناديق ال�سوداء )م�سجالت البيانات( للمركبات 
الربية، اأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية واأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية يتم التحكم بها عن بعد 
مركبة فـي املركبات، اأنظمة كمبيوتر لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإلى املركبات، 
اأجهزة اإلكرتونية لك�سف و/اأو تبادل البيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد لأغرا�س 
الأمن وال�سالمة، الأجهزة امل�ساعدة فـي �سف ال�سيارات وح�سا�سات اأجهزة ك�سف العوائق، 
اإلكرتونية  اأجهزة  العمياء،  النقطة  ك�سف  ال�سيارات حتديدا ح�سا�سات  فـي �سف  امل�ساعدة 
للتحكم ب�سف ال�سيارات، اأنظمة الك�سف ما قبل الت�سادم وجتنب الت�سادم حتديدا اأجهزة 
كمبيوتر مركبة فـي املركبات، اأنظمة كمبيوتر مزودة ب�سا�سة تعمل باللم�س فـي املركبات، 
اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد، �ساعات ذكية على �سكل اأ�ساور ميكنها نقل البيانات 
اإلى الهواتف الذكية، برامج قابلة للتنزيل لأغرا�س الرتويج والعر�س ل�سا�سات العر�س 
اخلا�سة على اأجهزة الت�سالت، البطاقات الذكية، اأجهزة تقنيات املعلومات، برامج تقنيات 
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املعلومات، ح�سا�سات مل�سية، اأجهزة ومعدات مل�سية حتديدا �سا�سات مراقبة و�سا�سات عر�س 
و�سا�سات اإلكرتونية تعمل باللم�س وح�سا�سات ونظارات ذكية ونظارات الواقع الفرتا�سي اأو 
مع  لال�ستخدام  برامج  جم�سمة،  )بروجكرت(  عر�س  واأجهزة  راأ�س  و�سماعات  املعزز 
احل�سا�سات واملعدات والأجهزة اللم�سية، برامج واأجهزة الواقع الفرتا�سي، برامج واأجهزة 
الواقع املعزز، وحدات اأجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام مع اإنرتنت الأ�سياء )اآي اأو تي(، وحدات 
اأجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام فـي الأجهزة الإلكرتونية با�ستخدام اإنرتنت الأ�سياء )اآي اأو 
اأو تي(، برامج كمبيوتر وبرامج  تي(، برامج لال�ستخدام فـي تنفـيذ اإنرتنت الأ�سياء )اآي 
بال�سبكة  املت�سلة  والأنظمة  والآلت  والأدوات  الأجهزة  واإدارة  وت�سغيل  لتو�سيل  تطبيقات 
تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج  الت�سالت،  برامج  تي(،  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  فـي 
لعمليات ال�سراء الآمنة وامل�سفرة، برامج حلماية اأجهزة الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�سادات 
التج�س�س  وم�سادات  املزعج  الربيد  وم�سادات  )فايروول(  احلماية  وجدران  للفـريو�سات 
وت�سفـية �سبكة الإنرتنت وبرامج ك�سف الخرتاق، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لدعم 
حتويل  وبرامج  ال�سوت  على  والتعرف  ال�سوتي  الأمر  برامج  العمالء،  وخدمة  العمالء 
الكالم اإلى ن�س وتطبيقات برامج تدعم ال�سوت، برامج اإر�سال الر�سائل، برامج امل�ساعدات 
ال�سخ�سية، برامج كمبيوتر لإدارة املعلومات ال�سخ�سية، برامج كمبيوتر لال�ستخدام فـي 
برامج  تي(،  اأو  )اآي  الأ�سياء  باإنرتنت  اخلا�سة  الإلكرتونية  بالأجهزة  والتحكم  تو�سيل 
كمبيوتر  برامج  بوت(،  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  خا�سة  برامج  وتطبيقات  كمبيوتر 
الكمبيوتر وتطبيقات  اآي(، برامج  )اإيه  الذكاء ال�سطناعي  وبرامج تطبيقات فـي جمال 
الدعم  لتوفـري  ا�سطناعيا  الذكية  بوت(  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  اخلا�سة  الربامج 
للعمالء وخدمة العمالء، برامج روبوتات الدرد�سة اخلا�سة بخدمة العمالء، روبوتات ذات 
ال�سطناعي،  بالذكاء  تتميز  اإلكرتونية  اأجهزة  ال�سطناعي،  بالذكاء  مزودة  ب�سرية  بنية 
اأدوات التحكم الإلكرتونية، اأدوات التحكم الإلكرتونية لإ�سفاء التغذية الراجعة احل�سية 
حتديدا الأ�سوات والهتزازات التي ميكن للم�ستخدم اإدراكها، برامج كمبيوتر لال�ستخدام 
فـيما يتعلق بنقل ال�سوت والبيانات، برامج كمبيوتر واأجهزة ملحقة بالكمبيوتر للربجمة 
املرئية  ال�سخ�سية والتفاعلية للتلفزيون ولال�ستخدام فـي العر�س والتالعب بالو�سائط 
والر�سوم  التو�سيحية  والر�سوم  الفوتوغرافـية  وال�سور  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم 
املتحركة الرقمية ومقاطع الفـيديو وت�سوير الأفالم والبيانات ال�سوتية وللتوا�سل عرب 
ال�سبكات الجتماعية، اأدوات حتكم ل�سلكية ملراقبة والتحكم بوظائف الأجهزة الإلكرتونية 
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الت�سال،  �سبكات  اأجهزة  الأبوية،  الرقابة  برامج  باللم�س،  تعمل  التي  ال�سا�سات  الأخرى، 
اأجهزة ال�سبكات، اأدوات ال�سبكات، برامج التجارة الإلكرتونية، ال�ساعات التي تنقل البيانات 
اإلى الهواتف الذكية حتديدا ال�ساعات الذكية، اأجهزة اأمان للمركبات حتديدا اأجزاء وقطع 
موقع  لتحديد  اأجهزة  الت�سادم،  لتجنب  الأمان  لأنظمة  كاأجزاء  لال�ستخدام  للمركبات 
اأوتوماتكية  توجيه  اأجهزة  للمركبات،  الت�سادم  لتجنب  اأمان  اأنظمة  بعد،  عن  املركبات 
للمركبات، اأجهزة توجيه الإيرثنت، اأجهزة توجيه �سبكات النطاق الوا�سع )دبليو اإيه ان(، 
اأجهزة توجيه ل�سلكية، اأجهزة توجيه �سبكات الكمبيوتر، حماور ومفاتيح واأجهزة توجيه 
خوادم  اأجهزة  كمبيوتر(،  )اأجهزة  ات�سالت  خوادم  �سبكات،  خوادم  الكمبيوتر،  �سبكات 
مفاتيح  لالإيرثنت،  حتكم  اأدوات  اإيرثنت،  كبالت  اإيرثنت،  حمولت  لل�سبكات،  الو�سول 
اأوتوماتيكية  حتويل  اأجهزة  كهربائية،  مفاتيح  اإيرثنت،  م�ستقبالت  مر�سالت  اإيرثنت، 
لالت�سالت، مفاتيح �سبكات الكمبيوتر، وحدات ت�سفـري اإلكرتونية، برامج كمبيوتر قابلة 
للتنزيل لال�ستخدام فـي جتارة وتخزين واإر�سال وا�ستقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية 
اإلكرتونيا واإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت الرقمية، برامج كمبيوتر واأجهزة تفاعلية 
لتوفر اخلدمات املالية عرب الإنرتنت من �سبكة كمبيوتر عاملية والإنرتنت عرب طرفـيات 
بيانات كمبيوتر  اإلكرتونية وقواعد  بيانات  املتحركة، قواعد  واأجهزة الت�سال  الكمبيوتر 

حتديدا قواعد بيانات الأ�سول التي ميكن م�ساركتها ونقلها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيويوري، بريك�سري ار جي14 2 اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب:2021/10/7
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149131
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي ذلك اخلدمات  امل�سرفـية مبا  التاأمني، اخلدمات  والنقدية، خدمات  املالية  اخلدمات 
بعد،  امل�سرفـية عن  الإنرتنت واخلدمات  املتحرك وعرب  الهاتف  املنزلية وعرب  امل�سرفـية 
عرب  املقدمة  اخلدمات  تلك  ذلك  فـي  مبا  والتمويل  التاأمني  خدمات  املالية،  الكفالت 
الإنرتنت اأو اأي من ال�سبكات الإلكرتونية الأخرى، خدمات املحافظ الإلكرتونية )خدمات 
الدفع(، خدمات الدفع املقدمة عرب اأجهزة واأدوات الت�سالت الال�سلكية، خدمات الدفع 
عرب  املعامالت  وت�سهيالت  اإلكرتونيا  الأموال  حتويل  خدمات  ذلك  فـي  مبا  الإلكرتوين 
ال�سبكة، اإ�سدار وحت�سيل وا�سرتداد ال�سندات والق�سائم والنقاط والنقد، خدمات بطاقات 
التاأمني  خدمات  اإلكرتونيا،  العملة  حتويل  خدمات  ال�سحن،  بطاقات  خدمات  الإئتمان، 
ال�سمانات  خدمات  والت�سال،  الت�سالت  واأدوات  باأجهزة  املتعلقة  وال�سمانات  والتمويل 
املالية املتعلقة باأجهزة واأدوات الت�سالت والت�سال، توفـري املعلومات حول ال�ستثمار واإدارة 
الأموال، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون النقدية، ال�سوؤون العقارية، اإدارة الأموال وال�ستثمارات، 
وتداول  والأ�سهم  وال�سم�سرة  املالية  بالأوراق  يتعلق  فـيما  وال�سم�سرة  املعلومات  خدمات 
ذلك جمع  فـي  باخلدمات اخلريية مبا  يتعلق  فـيما  والنقدية  املالية  ال�سندات، اخلدمات 
التربعات اخلريية وخدمات الدعم، حت�سيل التربعات اخلريية، ا�ستثمار الأموال لغايات 
املعلومات وخدمات  التربعات، توفـري  الأموال اخلريية، جمع  خريية، توزيع وتخ�سي�س 
امل�سورة املتعلقة بال�سوؤون النقدية مبا فـي ذلك توفـري املعلومات من قاعدة بيانات كمبيوتر 
اأو من الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية،توفـري املعلومات وامل�سورة للم�سرتين 
املعلومات  خدمات  والتاأمني،  الدفع  ب�سروط  تتعلق  جميعها  والب�سائع  لل�سلع  املحتملني 
املالية املقدمة من خالل الو�سول اإلى قاعدة بيانات كمبيوتر، خدمات التاأمني للهواتف 
املتحركة، اخلدمات امل�سرفـية عرب الهاتف، اخلدمات املالية واخلدمات امل�سرفـية والنقدية 
خدمات  والرقمية،  الفرتا�سية  والأموال  امل�سفرة  العمالت  املتعلقة  الدفع  وخدمات 
الأ�سول  جمال  فـي  التجارة  حتديدا  املالية  الإلكرتونية  التجارة  الفرتا�سية،  العمالت 
الفرتا�سية  والعمالت  الرقمية  والرموز  امل�سفرة  والعمالت  بيتكوين  مثل  الرقمية 
والعمالت الرقمية، الأ�سول الرقمية )مثل بيتكوين والعمالت امل�سفرة والرموز الرقمية 
والعمالت الفرتا�سية والعمالت الرقمية( والبيع بالتجزئة وباجلملة مبا فـي ذلك عرب 
�سبكات الكمبيوتر العاملية اأو من الإنرتنت، خدمات مالية حتديدا توفـري عمالت م�سفرة 
غري مركزية وذات م�سدر مفتوح على �سبكات الكمبيوتر العاملية با�ستخدام خدمات �سرف 
العمالت ذات دفرت ح�سابات عمومي )بلوك�سني(، خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات 

املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيويوري، بريك�سري ار جي14 2 اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب:2021/10/7
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149132
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن والت�سوق والرتويج، خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بالهواتف 
الت�سالت  واأجهزة  املتحركة  الرقمية  والأجهزة  الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف 
ال�سلع  هذه  ولوازم  الإلكرتوين  الت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  الكمبيوتر  وبرامج 
جتميع  خدمات  الت�سالت،  ولوازم  واأدوات  واأجهزة  املودم  واأجهزة  الت�سفـري  فك  واأجهزة 
الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  الغري،  ل�سالح  والكمبيوتر  الت�سالت  خدمات  من  ت�سكيلة 
توفـري  الر�سائل،  واإر�سال  الهاتف  الرد على  و�سرائها عند احلاجة، خدمات  من معاينتها 
م�ساحات على مواقع الويب لالإعالن عن ال�سلع واخلدمات، خدمات جتميع ت�سكيلة من 
اأجهزة واأدوات وبرامج الت�سال والت�سالت ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من 
معاينتها و�سراء هذه ال�سلع عند احلاجة مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�سبكة 
من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، خدمات 
جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات الأعمال واخلدمات املالية والتقارير التجارية 
واملعلومات وخدمات معلومات التكنولوجيا وخدمات العلوم العلمية وخدمات املعلومات عن 
الطبيعة وخدمات النقل وخدمات معلومات النقل وخدمات املعلومات عن الفن وخدمات 
املعلومات عن التاريخ وخدمات املعلومات عن ال�سفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات 
معاينتها  من  امل�ستخدمني  لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  واملالحة  الأفالم  عن  املعلومات 
و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات 
الرتفـيه واملعلومات عن الرتفـيه وخدمات املعلومات عن الأزياء وخدمات ت�سميم الأزياء 
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وخدمات املعلومات عن اأمناط احلياة )ال�سحية( وخدمات التمارين احلياتية واملعلومات 
املعلومات عن  املو�سيقى وخدمات  املعلومات عن  واللياقة وخدمات  واجلمال  ال�سحة  عن 
املعلومات  احلالية وخدمات  ال�سوؤون  وتقارير عن  الإخبارية  التقارير  الريا�سة وخدمات 
ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، 
خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات فـي جمال املعلومات عن الأعمال وخدمات املعلومات 
املالية ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند 
احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات فـي جمال خدمات املعلومات التجارية على 
العلوم  املعلومات عن  التكنولوجيا وخدمات  املعلومات عن  واأ�سهم وخدمات  �سندات  هيئة 
وخدمات املعلومات عن الطبيعة وخدمات املعلومات عن النقل وخدمات معار�س الفنون 
وخدمات املعلومات عن الفنون وخدمات املعلومات عن التاريخ ل�سالح الغري وذلك لتمكني 
امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من 
ال�سفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات  املعلومات عن  اخلدمات فـي جمال خدمات 
املعلومات عن الأفالم وخدمات اإنتاج الأفالم وخدمات املعلومات عن املالحة ل�سالح الغري 
وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع 
ت�سكيلة من حمتويات الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل مبا فـي ذلك الربامج وتطبيقات 
الربامج والأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�سو�س 
عامة  لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  الرنني  ونغمات  البيانية  والر�سوم  وال�سور  والبيانات 
الزبائن من معاينتها و�سراء هذه ال�سلع عند احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من مزودي 
وتطبيقات  الربامج  ذلك  فـي  مبا  رقمية  و�سائط  حمتويات  مزودي  حتديدا  اخلدمات 
الربامج والأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�سو�س 
والبيانات وال�سور والر�سوم البيانية ونغمات الرنني ل�سالح الغري عرب الإنرتنت اأو �سبكات 
الزبائن من معاينتها و�سراء هذه  التدفق وذلك لتمكني عامة  اأو عرب خدمة  الت�سالت 
التجارية وامل�سورة للم�سرتين املحتملني لل�سلع  املعلومات  اخلدمات عند احلاجة، توفـري 
والب�سائع، اإدارة برامج الولء امل�ستملة على خ�سومات اأو حوافز، خدمات بطاقات الولء، 
املعلومات  توفـري  الرتويجية،  احلوافز  وبرامج  املبيعات  على  والإ�سراف  وت�سغيل  تنظيم 
التجارية وامل�سورة حول التزويد وترويج املنتجات واختيار وعر�س ال�سلع، جتميع وتنظيم 
ال�سبكة، جتميع  للبحث عرب  قابلة  بيانات  وقواعد  كمبيوتر  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات 
الدلئل مبا فـي ذلك دلئل الأعمال والدلئل التجارية للن�سر على قواعد بيانات كمبيوتر 
اأو على الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، اخلدمات الإدارية حتديدا البحث عن 
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وت�سفح وا�سرتجاع املعلومات واملواقع وغريها من امل�سادر املتاحة على �سبكات الكمبيوتر 
العاملية لالآخرين، تنظيم حمتوى املعلومات املقدم عرب �سبكة كمبيوتر عاملية وفقا ملرجع 
واإدارة  تنظيم  الإح�سائيات،  عن  ومعلومات  التجارية  الأ�سعار  وتوفـري  جتميع  امل�ستخدم، 
املعار�س لغايات الأعمال، خدمات معاجلة البيانات، خدمات اإدارة البيانات، جتميع البيانات، 
وامل�ساعدة  والتوجيه  والإدارة  والبحث  الرتويج  خدمات  الأعمال،  بيانات  حتليل  خدمات 
التنبوؤات  الأعمال،  وتخطيط  ا�سرتاتيجيات  خدمات  بالأعمال،  يتعلق  فـيما  واملعلومات 
الن�سو�س  ن�سر  ال�سوق،  وم�سح  وحتليل  ال�سوق  بحث  وخدمات  والت�سويق  القت�سادية 
الإعالنية، جتميع املعلومات الإح�سائية، توفـري املعلومات التجارية، ن�سر املواد الإعالنية 
كمبيوتر  �سبكة  عرب  اأو  الت�سالت  اأدوات  اأو  اأجهزة  اأو  ل�سلكية  �سبكات  عرب  لالآخرين 
عاملية، خدمات الدعاية والإعالن املقدمة من خالل التلفزيون والراديو وعرب الو�سائط 
الإلكرتونية، خدمات نوادي العمالء للغايات التجارية و/اأو الرتويجية و/اأو الإعالنية، 
تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات الت�سالت لالآخرين، تنظيم ال�سرتاكات خلدمات تقنيات 
خدمات  التلفزيون،  قنوات  فـي  ال�سرتاك  )اإنرتنت(،  الكمبيوتر  اأو  الهاتف  اأو  املعلومات 
املزادات عرب �سبكات الت�سالت، خدمات التجارية الإلكرتونية حتديدا توفـري املعلومات 
واملبيعات  الدعاية  والت�سويق،  الإعالن  لغايات  الت�سالت  �سبكات  عرب  املنتجات  حول 
والرتويج فـيما يتعلق بال�سلع واخلدمات املعرو�سة واملطلوبة من خالل الت�سالت، خدمات 
ترويج الأعمال املقدمة عن طريق الهاتف، تنظيم خدمات الرتحيب عرب الهاتف وخدمات 
ا�ستقبال املكاملات للغري، خدمات املعلومات التجارية املقدمة من خالل الو�سول اإلى قاعدة 
عن  املعلومات  توفـري  التجارية،  الدلئل  خدمات  عن  املعلومات  توفـري  كمبيوتر،  بيانات 
خدمات دلئل الهاتف عرب الإنرتنت، تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات تدفق املو�سيقى عرب 

ال�سبكة، جتميع املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور، خدمات ا�سرتجاع البيانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيويوري، بريك�سري ار جي14 2 اف ان، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب:2021/10/7
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149274
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية، 
تاأجري غرف الجتماعات، تاأجري اأجهزة الطبخ، تاأجري اآلت توزيع املاء ال�سالح لل�سرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة حالب 1881 )هولدنغ( �س.م.ل
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بريوت، بدارو، جادة �سامي ال�سلح، OMT بناية الطابق الرابع، لبنان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/13

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149431
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سنان،  ح�سو  مادة  �سيدلنية،  م�ستح�سرات  ال�سارة،  احليوانات  لإبادة  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  اأع�ساب،  مبيدات  فطريات،  مبيدات  طبية،  لغايات  عقاقري  طبية،  �سمادات 
لالأغرا�س  اأدوية  والأطفال،  للر�سع  اأغذية  طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  بيطرية، 

الب�سرية، م�سادات حيوية، مكمالت غذائية للحيوانات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لبورتوريوز فارما�سيوتيكو�س روفـي، ا�س.ايه
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بلي�سد ان جوليان كاماريلو، 35، 28037 مدريد، اإ�سبانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/21

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149814
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية، برجمة احلا�سوب، حتديث برامج حا�سوب، تاأجري برامج حا�سوب، 
�سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، ن�سخ برامج احلا�سوب، 
حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية، حتميل برامج حا�سوبية، حتويل برامج 
وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، الربجميات 

.PaaS احلو�سبة ال�سحابية، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات ،SaaS كخدمات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفايا اإنك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2605 مرييديان باركواى، �سويت 200، درهام، نورث كارولينا 27713، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/4
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149834
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروبو بيمبو ا�س.ايه.بي. دي اي �سي.فـي.
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برولونغا�سيون با�سيو دي اي ل ريفورما منرب 1000 �سي اأو األ. بينا 
بالن�سا �سانتا اف اي، مك�سيك، دي اف �سي بي. 01210، مك�سيكو

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/4
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149982
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كحول وقود، لفافات ورقية لالإ�ساءة، بنزين، �سموع، وقود، �سحم �سناعي، وقود الإ�ساءة، 
زيت تزليق، مزلقات، اإ�سافات غري كيميائية لوقود املحركات، زيت �سناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران، �س.ب: 31311، ر.ب: 31311، اململكة 

العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149986
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لفافات ورقية لالإ�ساءة، �سموع، وقود، �سمع الإنارة، برتول، مزلقات، وقود حمركات، زيت 
�سناعي، زيت حمركات، وقود البنزين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�س.ب:  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الظهران،  افـينيو،  اي�سترين   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

31311، ر.ب: 31311، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149987
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية )امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ستــرا زينيكا اآيه بي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اإ�س اإي، �سودرتاجلي، �س.ب: 151 85، ر.ب: 151 85، ال�سويد
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149989
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعداد مناذج  اإطار ن�سر الربجميات، خدمات  الت�سويق فـي  املوؤقتة،  اإدارة الأعمال  خدمات 
متاجر  وخدمات  بالتجزئة  البيع  متاجر  )خدمات  املبيعات  ترويج  اأو  والإعالن  الدعاية 
البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي ت�سمل النظارات(، ترويج املبيعات لالآخرين )والنظارات 
واملالب�س  الراأ�س،  واأغطية  والأحذية،  واملالب�س،  النظارات وملحقاتها،  واأجزاء  ال�سم�سية، 
على  �سلع  عر�س  والك�س�سوارات(،  الريا�سية  واملعدات  ال�سباحة،  ومالب�س  الريا�سية، 
و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة )والزلجات، واحلقائب، وزجاجات املياه، والأكمام 
املعزولة للم�سروبات، وحامالت امل�سروبات، اأعالم املن�سوجات، �سعارات، اك�س�سوارات ال�سعر، 
اإدارة  فـي  امل�ساعدة  املكتب(،  وظائف  الأعمال،  اإدارة  اأعمال،  اإدارة  دعاية،  الزينة.  دبابي�س 
ال�ست�سارة  ال�سلع،  عر�س  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال، 
ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي جمال العالقات العامة، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات 

الت�سال فـي جمال الدعاية، الت�سويق ال�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت فايرب، ال ال �سى
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 159 دابليو. هافـني افـينيو �سالت ليك �سيتى، يوتا �س.ب: 84115، 
ر.ب: 84115، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149995
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات عينية، اأدوات حتتوي على عد�سات عينية، نظارات ب�سرية، عد�سات للنظارات، اأطر للنظارات، 
نظارات �سم�سية، نظارات واقية لالألعاب الريا�سية، نظارات ثالثية الأبعاد، نظارات ذكية، اأجهزة 
م�ساحة،  واأدوات  اأجهزة  الفونوغراف،  اإ�سطوانات  تنظيف  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  تكبري 
اأجهزة جتفـيف للت�سوير الفوتوغرافـي، اأجهزة تلميع تزجيج، لل�سور الفوتوغرافـية، اأجهزة قيا�س 
ال�سرعة للت�سوير الفوتوغرافـي، اأجهزة قيا�س دقيقة، اآلت وزن، اأجهزة وزن، اأجهزة واأدوات وزن، 
القراءة  لذاكرة  مدجمة  اأقرا�س  مرنة،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  اأقرا�س  للغوا�سني،  الوزن  اأحزمة 
اأجهزة ت�سغيل الأقرا�س املدجمة، م�سغالت الأقرا�س لأجهزة احلا�سوب،  اأقرا�س ب�سرية،  فقط، 
اأجهزة ت�سغيل اأقرا�س فـيديو رقمية، اآلت حا�سبة، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، اأجهزة حا�سوب، فوهات 

خراطيم اإطفاء احلريق، حاجبات ا�سب�ستو�س لرجال الإطفاء، خراطيم لإطفاء احلريق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت فايرب، ال ال �سى
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 159 دابليو. هافـني افـينيو �سالت ليك �سيتى، يوتا 84115، 84115، 
84115، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149996
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
التجزئة لالأعمال الفنية التي تقدمها املعار�س الفنية )خدمات البيع بالتجزائة، خدمات 

الدعاية والإعالن، خدمات اإدارة الأعمال، خدمات الوظائف املكتبية(.

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

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية،�س.ب: 
31311، ر.ب: 31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149998
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سيانة، خدمات  بالوقود  للتزود  ال�سيارات  ال�سيارات )حمطات خدمة  واإ�سالح  �سيانة 
تزويد املركبات بالوقود، حمطات الوقود خدمات �سيانة املركبات خدمات تزييت املركبات 
حمطات خدمة الوقود بالتجزئة، خدمات غ�سيل ال�سيارات، ت�سييد املباين، ي�سلح، خدمات 
املركبات،  تنظيف  وال�سيانة،  بالوقود  التعبئة  اإعادة  املركبات  خدمة  حمطات  التثبيت(، 

م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح.

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

ال�سعودية،  العربية  اململكة   ،31311 الظهران  افـينيو،  اي�سترين   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
�س.ب: 31311، ر.ب: 31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149999
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سيانة  تركيب  املركبات،  غ�سل  ال�سيارات،  بطاريات  تغيري  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة 
واإ�سالح املعدات الآلية، حمطات خدمة املركبات اإعادة التعبئة بالوقود وال�سيانة، م�ساعدات 

اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح، ا�ست�سارات اإن�سائية.

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

ال�سعودية،  العربية  اململكة   ،31311 الظهران  افـينيو،  اي�سترين   1 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
�س.ب: 31311، ر.ب:31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/11
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150042
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري معلومات الت�سال لالجتارة والأعمال )توفـري معلومات للعمالء فـي جمال ملكية 
ال�سيارة الكهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، 48265-3000، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/14

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150043
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني )خدمات ال�سمان املمتدة لبطاريات ال�سيارات الكهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، 48265-3000 الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/14

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150044
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكهربائية،  لل�سيارات  ال�سحن  حمطة  )خدمات  الآلية  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب 
امل�ساعدة  املركبات )خدمات  الكهربائية(، �سيانة  ال�سيارات  املنزيل ملعدات �سحن  الرتكيب 
الطارئة على الطريق، وهي ال�ستجابة لنداءات امل�ساعدة على الطريق، واإ�سالح املركبات، 

و�سحن بطارية ال�سيارة، وتغيري الإطارات املفرغة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، 3000-48265، 48265-
3000، 48265-3000، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/14
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150045
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل )تقدمي و�سائل النقل كماجملة لنقل الأ�سخا�س، خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي 
حالت الطوارئ، وهي خدمات القطر والرافعة(، النقل ب�سيارات الأجرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، 48265-3000، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/14
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150070
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكيفات هواء للمركبات )املكيفات الهوائية(، من�ساآت توليد البخار )اأجهزة توليد الهواء 
اأفران الهواء ال�ساخن )حتديدا: اأجهزة تدفئة اجلو بالهواء ال�ساخن(، اأجهزة  ال�ساخن(، 
تدار بالهواء ال�ساخن، اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة املركزية )اأجهزة الرتطيب(، اأجهزة 
الكهربائية  الرطوبة  )مزيالت  الهواء  تربيد  اأجهزة  اجلو،  من  الكريهة  الروائح  اإزالة 
لالأغرا�س  املياه  تاأين  )اأجهزة  الهواء  ت�سخني  اإعادة  اأجهزة  املنزلية(،  لال�ستخدامات 
املنزلية(، اأجهزة ت�سخني )الأجهزة الغ�سائية على هيئة فالتر لتنقية املياه(، اأجهزة اإعادة 
توليد احلرارة )املجمعات احلرارية ال�سم�سية )ت�سخني((، اأجهزة ت�سخني كهربائية، اأجهزة 
جتفـيف، اأجهزة مطهرة، اأجهزة تبخري، مواقد اأجهزة ت�سخني، اأجهزة واآلت تربيد، اأجهزة 
الكهربائية  املالب�س  ترتيب  )اآلت  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  لي�ست  الكريهة  الروائح  لإزالة 
املنزلية(،  للغايات  املالب�س  وتبخري  وتعقيم  الكريهة  الروائح  اإزالة  بوظائف  املجهزة 
)ال�سمامات  بالبخار  الت�سخني  ملن�ساآت  هوائية  �سمامات  ال�سرب،  ملياه  فالتر،  مر�سحات 
للخبازين،  اأفران  بالغاز(،  العاملة  للطبخ  مواقد  دي(،  اي  )ال  لل�سوء  الباعثة  الثنائية 
للطهي،  )التجهيزات  الطبي  التخزين  لأغرا�س  وجممدات  تربيد  واأجهزة  ثالجات 
الهواء،  تكييف  تهوية  واأجهزة  من�ساآت  جتفـيف،  ومن�ساآت  اأجهزة  الكهربائية(،  الثالجات 

معدات تهوية تكييف الهواء، للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي اإلكرتونيك�س انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، �س.ب: 07336، ر.ب: 

07336، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150083
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)املنافـيخ  كهربائية  خفاقات  ع�سا(،  �سكل  على  الكهربائية  )املكان�س  غ�سيل  ع�سارات 
الكهربائية الدوارة(، خفاقات كهربائية لغايات منزلية )الروبوتات )الآلت(، م�سخات تدار 
اأجهزة غ�سيل )الغ�سالت  اآلت، )�سواغط دوارة كهربائية(،  بالهواء امل�سغوط(، م�سخات 
للمكائن  مكاب�س  الوتوماتيكية(،  الأطباق  )غ�سالت  القوارير  غ�سل  اآلت  الكهربائية(، 
)املكان�س الكهربائية(، خراطيم املكان�س الكهربائية )خراطيم املكان�س الكهربائية(، خراطيم 
اآلت،  تفريغ  م�سخات  الكهربائية(،  املكان�س  )اأكيا�س  الكهربائية  للمكان�س  المت�سا�س 
)�ساغطات للثالجات(، �ساغطات للثالجات )املجففات الدوارة )غري امل�سخنة((، جمارف 
)املكان�س  اآلت،  خالطات  املنزلية(،  لال�ستخدامات  الكهربائية  )اخلالطات  ميكانيكية 
الكهربائية،  الطعام  )حم�سرات  منزلية  لغايات  كهربائية  خالطات  الآلية(،  الكهربائية 
مكان�س البخار للغايات املنزلية(، مكثفات هوائية )مكان�س الكهربائية اليدوية(، غ�سالت 
تعمل بقطع النقد )ملكان�س الكهربائية لل�سرا�سف(، مكثفات بخار، اأجزاء اآلت، )روبوتات 
التدبري املنزيل لالأغرا�س املنزلية(، عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا )الروبوتات 
لال�ستخدام ال�سخ�سي، حتديدا: روبوتات للتنظيف(، بدلت هيكلية خارجية روبوتية، غري 

تلك املخ�س�سة لأغرا�س طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي اإلكرتونيك�س انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، �س.ب: 07336، ر.ب: 

07336، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

-64-



اجلريدة الر�سمية العدد )1430(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150086
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكيفات هواء للمركبات، من�ساآت توليد البخار، اأفران الهواء ال�ساخن، اأجهزة تدار بالهواء 
ال�ساخن، اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة املركزية، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، 
توليد  اإعادة  اأجهزة  ت�سخني،  اأجهزة  الهواء،  ت�سخني  اإعادة  اأجهزة  الهواء،  تربيد  اأجهزة 
احلرارة، اأجهزة ت�سخني كهربائية، اأجهزة جتفـيف، اأجهزة مطهرة، اأجهزة تبخري، مواقد 
لال�ستخدام  لي�ست  الكريهة  الروائح  لإزالة  اأجهزة  تربيد،  واآلت  اأجهزة  ت�سخني،  اأجهزة 
ملن�ساآت  هوائية  �سمامات  للخبازين،  اأفران  ال�سرب،  ملياه  فالتر،  مر�سحات  ال�سخ�سي، 
الت�سخني بالبخار، اأجهزة ومن�ساآت جتفـيف، من�ساآت واأجهزة تهوية تكييف الهواء، معدات 
التخزين  لأغرا�س  وجممدات  تربيد  واأجهزة  ثالجات  للمركبات،  الهواء،  تكييف  تهوية 

الطبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي اإلكرتونيك�س انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، �س.ب: 07336، ر.ب: 
07336، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/15
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150089
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكهربائية، ع�سارات غ�سيل، خفاقات كهربائية، خفاقات  للمكان�س  خراطيم المت�سا�س 
للثالجات،  �ساغطات  اآلت،  تفريغ  م�سخات  اآلت،  م�سخات  منزلية،  لغايات  كهربائية 
منزلية، مكثفات هوائية،  لغايات  كهربائية  اآلت، خالطات  ميكانيكية، خالطات  جمارف 
غ�سالت تعمل بقطع النقد، مكثفات بخار، اأجزاء اآلت، عدد حتمل باليد بخالف التي تدار 
يدويا، بدلت هيكلية خارجية روبوتية، غري تلك املخ�س�سة لأغرا�س طبية، اأجهزة غ�سيل، 

اآلت غ�سل القوارير، مكاب�س للمكائن، خراطيم املكان�س الكهربائية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي اإلكرتونيك�س انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، �س.ب: 07336، ر.ب: 
07336، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/15
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150090
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكيفات هواء للمركبات، من�ساآت توليد البخار، اأفران الهواء ال�ساخن، اأجهزة تدار بالهواء 
ال�ساخن، اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة املركزية، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، 
توليد  اإعادة  اأجهزة  ت�سخني،  اأجهزة  الهواء،  ت�سخني  اإعادة  اأجهزة  الهواء،  تربيد  اأجهزة 
احلرارة، اأجهزة ت�سخني كهربائية، اأجهزة جتفـيف، اأجهزة مطهرة، اأجهزة تبخري، مواقد 
لال�ستخدام  لي�ست  الكريهة  الروائح  لإزالة  اأجهزة  تربيد،  واآلت  اأجهزة  ت�سخني،  اأجهزة 
ال�سخ�سي، مر�سحات فالتر، ملياه ال�سرب، �سمامات هوائية ملن�ساآت الت�سخني بالبخار، اأفران 
للخبازين، ثالجات واأجهزة تربيد وجممدات لأغرا�س التخزين الطبي، اأجهزة ومن�ساآت 

جتفـيف، من�ساآت واأجهزة تهوية تكييف الهواء، معدات تهوية تكييف الهواء، للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي اإلكرتونيك�س انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، �س.ب: 07336، ر.ب: 
07336، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/15
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150223
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتميل برامج حا�سوبية )الجتماعي، ت�سميم الر�سومات 
من اأجل جتميع �سفحات ال�سبكة على الإنرتنت، املعلومات 
عرب  املقدمة  احلا�سوب  برجميات  اأو  بقطع  املتعلقة 

الإنرتنت من �سبكات حا�سوب عاملية اأو الإنرتنت، اإن�ساء و�سيانة مواقع الإنرتنت، ا�ست�سافة 
ال�سبكة، وت�سميم،  )اإن�ساء �سفحات  ال�سبكة  تاأجري خادمات  الإنرتنت لالآخرين(،  مواقع 
واإن�ساء وا�ست�سافة مواقع التجارة عرب الإنرتنت، خدمات ت�سميم، اإن�ساء وا�ست�سافة املواقع 
املتعلقة باحلا�سوب والإنرتنت، حتديدا:(، توفـري  الفواتري، اخلدمات  الإلكرتونية لدفع 
اأجهزة بحث فـي الإنرتنت )توفـري قواعد البيانات الإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت عن 
طريق �سبكة احلا�سوبية العاملية فـي جمال التحقق والتاأكد من الهوية ال�سخ�سية، ت�سفـري 
للم�سادقة  الرقمي  التوقيع  م�سادقة  خدمات  املالية،  للمعلومات  البيانات  ت�سفـري  وفك 
فـي  ا�ست�سارية  خدمات  البيانات(،  وتكامل  البيانات  ت�سفـري  حتديدا:،  الآخرين،  على 
ت�سميم مواقع الإنرتنت )توفـري البيانات امل�سفرة واملوقعة وامل�سدقة رقميا ل�ستخدامها 
اإ�سدار توفـري البيانات امل�سفرة واملوقعة وامل�سدقة رقميا لالآخرين ل�ستخدامها فـي  فـي 
اإ�سدار، والتحقق من �سحة ال�سهادات الرقمية فـي جمال توثيق الوثائق، �سهادة التحقق 
الرقمي، وتوثيق، اإ�سدار، التوزيع والإدارة(، الربجميات كخدمات، )خدمات ال�ست�سارات 
البيانات، خدمات  املالية، معاجلة  �سبكات احلا�سوب  فـي جمال برجمة احلا�سوب،  الفنية 
ن�سر  املحلية،  املنطاق  �سبكات  واأمن  البيانات  ت�سفـري  وفك  ت�سفـري  الآمنة،  الت�سالت 
املعلومات عرب �سبكة حا�سوب عاملية فـي جمالت برجميات احلا�سوب(، توفـري معلومات عن 
التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت )اأجهزة احلا�سوب، �سبكات 
احلا�سوب املالية و�سبكات املناطق املحلية، خدمات معاجلة البيانات وخدمات التحقق من 
البيانات، خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات(، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا 
اأوقات  تاأجري  خدمات  العمالء،  ملفات  معلومات  وخدمات  البيانات  تخزين  )خدمات 
اخلدمات  بجميع  املتعلقة  وال�ست�سارات  الن�سائح  املعلومات،  البيانات،  لقاعدة  الدخول 
تكنولوجيا  من�سات  احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  اآنفا(،  املذكورة 
املعلومات كخدمات، خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة 
للب�سائع واخلدمات  والعرو�س اخلا�سة  )الق�سائم  الإنرتنت  تفعيل مواقع  الإلكرتونية، 
التوا�سل(،  �سبكات  بربجميات  املتعلقة  التطبيقات  خدمات  موفر  خدمات  لالآخرين، 
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الأبحاث التكنولوجية )اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات الأبحاث والت�ساميم املتعلقة 
ت�سميم  )خدمـات  حا�سوب  اأجهزة  تاأجري  ال�سناعية(،  والأبحاث  التحاليل  خدمات  بها، 
اإلى  مادية  و�سائط  الوثائق من  اأو  البيانات  احلا�سوب، حتويل  وبرجميات  وتطوير قطع 
برجمة  خدمات  احلا�سوب،  وبرجميات  بقطع  املتعلقة  ال�ست�سارات  خدمات  اإلكرتونية، 
الأنظمة  باإدارة  املتعلقة  وال�ست�سارات  الدعم  )خدمات  احلا�سوب  برجمة  احلا�سوب(، 
ال�ستخدام  )توفـري  برامج حا�سوبية  ت�سميم  والطلبات(،  البيانية  والقواعد  احلا�سوبية، 
املوؤقت لربجميات وتطبيقات غري قابلة للتحميل لإدارة، حتديد املواقع(، حتديث برامج 
التوا�سل قريب املدى،  امل�سادقة والإعتماد الرقمي لأجهزة تقنية  واإلغاء  حا�سوب )فعيل 
اأجهزة احلا�سوب )�سيانة  والت�سميم، والتطوير(، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير 
حتليل  الرقمية(،  النقالة  لالأجهزة  التطبيقات  وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  وحتديث 
ومعلومات  لالآخرين،  بالتجزئة  البيع  ملواقع  الروابط  املنتج،  )مرجعات  حا�سوب  اأنظمة 
اخل�سم، والت�سميم، والتطوير، �سيانة وحتديث برامج احلا�سوب وبرجميات التطبيقات 
واحل�سول  املبيعات  ترويج  لعرو�س  للو�سول  امل�ستخدمني  متكن  التي  للتحميل  القابلة 
على اجلوائز املالية التي ميكن اإ�سافتها اإلى ح�ساباتهم عن طريق اأنظمة ا�سرتداد النقود 
c(، ن�سخ برامج احلا�سوب )موفر برجميات التطبيقات الذي يقدم برجميات ل�ستقبال، 
معلومات  الآراء،  اخلا�سة،  العرو�س  الق�سائم،  رموز  الكوبونات،  الق�سائم،  وعر�س  اإر�سال 
عن املنتجات، معلومات مقارنة الأ�سعار، الروابط للمواقع الإلكرتونية(، حتويل البيانات 
من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية )ا�ستقبال واإر�سال البيانات ل�سراء الب�سائع واخلدمات، 
باخل�سومات  املتعلقة  املعلومات  لتقدمي  برامج  يقدم  الذي  التطبيقات  خدمات  توفـري 

للم�ستهلكني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سرت كارد انرتنا�سيونال انكوربوراتيد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�س.ب:   ،2509-10577 نيويورك  بر�سيز،  �سرتيت،  بري�سيز   2000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
10577، ر.ب: 10577، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/18
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150224
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال )خدمات الأعمال اخلريية، حتديدا: تنظيم وتطوير واحلفاظ 
املحرومني  لل�سكان  البيطرية  الرعاية  اإلى  الو�سول  لتو�سيع  واملبادرات  امل�ساريع  على 
وتوفـري الرعاية الطارئة للحيوانات(، ا�ستف�سارات عن الأعمال )فـي حالة حدوث كوارث 
ودعم  امل�سدر  حيوانية  الأمرا�س  ومكافحة  والتطوع  وال�سمولية  املوظفـني  تنوع  ودعم 
ومبادرات  م�سائل  حول  العام  الوعي  م�ستوى  ورفع  تعزيز  خدمات  البيطريني،  املهنيني 
اخليارات  وت�سجيع  )البيئية  تنظيمية  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة   00350018 ال�ستدامة(، 
امل�ستدامة فـيما يتعلق بالرعاية ال�سحية للحيوانات وتربية احليوانات وال�ستخدام امل�سوؤول 
التي  املواقع الإلكرتونية  اإدارة الأعمال )خدمات توفـري  ا�ست�سارات  للم�سادات احليوية(، 
تعر�س الأخبار ومعلومات ومقالت فـي جمالت ال�ستدامة البيئية واملمار�سات التجارية 
التي تعر�س منتجات وخدمات رعاية احليوانات وتربية احليوانات(،  امل�سوؤولة اجتماعيا 
دعاية واإعالن، العالقات العامة، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات 
لأعمال اأخرى، ت�سويق، خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية 

والإمدادات الطبية، خدمات اإدارية لالإحالت الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زويت�س �سريفـي�سيز اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 10 �سيلفان واي، بار�سيباين، اإن جيه 

07054الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/18

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150225
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنح  تقدمي  البيطرية،  ال�سحة  لطالب  درا�سية  منح  )تقدمي  اخلريية  التربعات  جمع 
للمهنيني البيطريني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زويت�س �سريفـي�سيز اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

اإن جيه  بار�سيباين،  واي،  �سيلفان   10 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

07054، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/18

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150226
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عجالت مركبات )املركبات الربية، حتديدا: ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، 48265-3000 الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/18

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150227
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفارات حتذير، اأجهزة اإنذار �سوتية، ماكينات جمع، مغناطي�سات، ملفات كهرومغناطي�سية، 
اأجهزة  كهربائية،  اإنذار  اأجرا�س  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  اإنذار،  اأجهزة 
البطاريات  �سحن  اأجهزة  مغناطي�سية،  اأ�سرطة  املغناطي�سية،  لالأ�سرطة  التمغنط  اإزالة 
ال�سناعية،  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  من�ساآت  اإ�سارة،  اأجرا�س  الكهربائية، 
اإ�سارات  قيا�س،  اأجهزة  ال�سفافة،  الفوتوغرافـية  لل�سرائح  مركزي  تثبيت  اأجهزة  كوا�سف، 
اآلية، اأ�سالك مغناطي�سية، م�سجالت اأدوات قيا�س، اأجهزة واأدوات مالحية، اأدوات الت�سوية، 
اأدوات ر�سد، اأجهزة واأدوات وزن، معدات حتديد م�سدر ال�سوت، اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة، 
طنانات، بطاقات هوية ممغنطة، اأقرا�س مغناطي�سية، اأقرا�س مدجمة �سمعية - ب�سرية، 
مفاتيح  لولبية  مبلفات  ت�سغل  �سمامات  ب�سرية،  اأقرا�س  م�سفرة،  مغناطي�سية  بطاقات 
بطاقات  اإلكرتونية،  كتب  قارئات  مرمزة،  مغناطي�سية  تعريف  اأ�ساور  كهرومغناطي�سية، 

بال�ستيكية للمفاتيح، م�سفرة، ح�سا�س كهرو�سغطي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سرت كارد انرتنا�سيونال انكوربوراتيد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2000 بيــر�سيــــز �ستــــريــت، بــر�سيـــــز، 

نيويورك 2509-10577، 10577، 10577، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/18

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150228
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث، القرو�س املق�سطة، 
خدمات التاأمني، تاأجري العقارات، ال�سم�سرة، خدمات 
وكالء  العقارات،  وكالت  خدمات  الإئتمان،  مكاتب 
�سم�سرة  الديون،  حت�سيل  وكالت  خدمات  الإ�سكان، 

العقارات، جمع  التاأمني، �سريفة، تثمني  التخلي�س اجلمركي،  التاأمني، خدمات �سم�سرة 
التربعات اخلريية، التمويل التباديل، ا�ستثمار الأموال، �سندات الكفالة، ال�سرافة، اإ�سدار 
ال�سيكات ال�سياحية، املقا�سة املالية، خدمات حفظ الودائع، تنظيم التح�سيل املايل، القرو�س 
املالية متويل، تقدير ال�سرائب، التقييم املايل التاأمني والأعمال امل�سرفـية والعقارات، بيع 
ب�سمان،  القرو�س  العقارات،  اإدارة  املالية،  الإدارة  التمويلية،  الإئتمان، اخلدمات  الديون، 
املزارع،  تاأجري  ال�سقق،  تاأجري  التاأمني �سد احلرائق،  �سندات  اإبرام وثائق  العمارات،  اإدارة 
�سمان �سندات التاأمني ال�سحي، اإبرام �سندات التاأمني البحري، الأعمال امل�سرفـية اخلا�سة 
اإبرام  املالية،  الأوراق  بالتق�سيط، �سم�سرة  البيع  بالرهانات، خدمات بنوك توفـري، متويل 
تثمني  املايل،  التحليل  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب  احلياة،  على  التاأمني  �سندات 
التحف، تثمني الفنون، التحقق من ال�سيكات، ا�ست�سارات مالية، ا�ست�سارات التاأمني، معاجلة 
عمليات الدفع ببطاقات الإئتمان، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم، حتويل الأموال 
اإلكرتونيا، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تثمني املجوهرات، تثمني القطع النقدية، 
ال�سياء  حفظ  قيمة،  ذات  �سراء  بطاقات  اإ�سدار  الطوابع،  تثمني  الإيجارات،  حت�سيل 
الثمينة كوديعة، اأ�سعار البور�سة، اإ�سدار بطاقات الإئتمان، تاأجري املكاتب عقارات، خدمات 
املالية،  الأعمال  ت�سفـية  خدمات  �سبكية،  �سريفة  املالية،  الكفالت  التقاعد،  رواتب  دفع 
تقييم تكاليف الإ�سالح، عمولة اإعتمادات الكربون، تقييم الغابات الدائمة، تقييم ال�سوف 
الأوراق  �سم�سرة  خدمات  الإدخار،  �سندوق  خدمات  املالية،  الأوراق  �سد  اإقرا�س  ماليا، 
املالية، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء، توفـري معلومات 
اأموال،  ا�ستثمار  للغري،  ال�سداد  ملدفوعات  مالية  اإدارة  الإنرتنت،  مالية عن طريق مواقع 
منح تخفـي�سات ملوؤ�س�سات الغري امل�ساركة من خالل ا�ستعمال بطاقة ع�سوية، اإخالء �سبيل 
املوقوفـني بكفالة، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك، خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات 
والتعدين،  والغاز  النفط  ب�سناعات  املتعلقة  التطوير  لتكاليف  مايل  تقييم  العطاءات، 
اأبحاث مالية، ال�سوؤون العقارية، التحويل الإلكرتوين للعمالت الفرتا�سية، التقييم املايل 
لأ�سول امللكية الفكرية، اإعداد عرو�س الأ�سعار لأغرا�س تقدير التكلفة، متويل اجلماعي، 

خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية، التبادل املايل للعملة الفرتا�سية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سرت كارد انرتنا�سيونال انكوربوراتيد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،2509-10577 نيويورك  بر�سيز،  �سرتيت،  بري�سيز   2000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/18

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150229

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هياكل مركبات )املركبات ذات املحركات، حتديدا ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، 48265-3000، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/18

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150230
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عجالت مركبات )املركبات ذات املحركات، حتديدا ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، 48265-3000، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/18
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150424
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عن  معلومات  ندوات،  واإدارة  تنظيم  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  خالف  الن�سو�س  ن�سر 
الرتبية والتعليم، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، خدمات التعليم التي توفرها املدار�س، 
للم�ستخدم  ت�سنيفات  توفـري  الثقافة،  اأو  الرتفـيه  امل�ستخدمني مبراجع لأغرا�س  تزويد 

لالأغرا�س الثقافـية اأو الرتفـيهية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريا نيوكو انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت ويلمنغتون، نيو كا�سل كونتى ديالوير �س.ب: 
19801، ر.ب: 1209،الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/25
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــق �لأولـــــويــــــــة: )رقم الأولويـــة: MU/M/35054/2021 - تاريخ الأولويــة: 2021/11/24- 

)MR :بلد الأولويــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150425
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأبحاث البيولوجية، حتميل برامج حا�سوبية، ا�ستمطار ال�سحب، حتويل برامج وبيانات 
الربجميات  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  املادي،  التحويل  بخالف  احلا�سوب 
كخدما، ال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات 
احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  ال�ست�سارة 

اأبحاث علمية وتكنولوجية فـي جمال الكوارث الطبيعية، اأبحاث طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريا نيوكو انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت ويلمنغتون، نيو كا�سل كونتى ديالوير �س.ب: 
19801، ر.ب: 1209، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/25
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــق �لأولـــــويــــــــة: )رقم الأولويـــة: MU/M/35054/2021 - تاريخ الأولويــة: 2021/11/24- 

)MR :بلد الأولويــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150427
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيدلنية،  الن�سائح  الطبية،  امل�ساعدة  ال�سحية،  الرعاية  الطبية،  العيادات  خدمات 
تاأجري مرافق �سحية، خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العالج، تاأجري املعدات الطبية، 

خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريا نيوكو انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت ويلمنغتون، نيو كا�سل كونتى ديالوير �س.ب: 
19801، ر.ب: 1209، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/25
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــق �لأولـــــويــــــــة: )رقم الأولويـــة: MU/M/35054/2021 - تاريخ الأولويــة: 2021/11/24- 

)MR :بلد الأولويــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150433
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عن  معلومات  ندوات،  واإدارة  تنظيم  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  خالف  الن�سو�س  ن�سر 
الرتبية والتعليم، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، خدمات التعليم التي توفرها املدار�س، 
للم�ستخدم  ت�سنيفات  توفـري  الثقافة،  اأو  الرتفـيه  امل�ستخدمني مبراجع لأغرا�س  تزويد 

لالأغرا�س الثقافـية اأو الرتفـيهية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريا نيوكو انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت ويلمنغتون، نيو كا�سل كونتى ديالوير �س.ب: 
19801، ب.ر: 1209، 1209، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/25
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــق �لأولـــــويــــــــة: )رقم الأولويـــة: MU/M/35055/2021 - تاريخ الأولويــة: 2021/11/24- 

)MR :بلد الأولويــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150437
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات كهربائية )املركبات ذات املحركات، حتديدا ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت، ميت�سيغان، 48265-3000، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/25
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150619
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع  ال�سلع، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات  اإدارة الأعمال، عر�س  امل�ساعدة فـي 
ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات  التجزئة للم�ستح�سرات  بالتجزئة، خدمات 

الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جفت �سيد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق الأول، مول الدوحة فـي�ستيفال 
�سيتي �س.ب: 20778 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150625
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل، اأقنعة جتميلية، 
كرميات تبيي�س الب�سرة، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، ماء الكولونيا، م�ستح�سرات 
جتميل، كرميات جتميلية، ماء معطر، كولونيا، مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، 
بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور،  �سامبو،  تواليت،  مواد  تنظيف،  م�ستح�سرات 
�سابون لإزالة الروائح الكريهة، عطور زيوت طيارة، منكهات للم�سروبات زيوت عطرية، غ�سول 
لو�سن، ملا بعد احلالقة، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة، م�ستح�سرات 
اأدوات النظافة، بال�سم لغري الأغرا�س  اأو مزيلة للعرق  اأو �سحية  الغ�سل لأغرا�س �سخ�سية 
الطبية، �سامبو جاف، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات 
لتنعيم ال�سعر، مناديل مبللة مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل، م�ستح�سرات جتميل نباتية، 

طالء اجل�سم لأغرا�س التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150628
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سموع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150634
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  التجميل  مل�ستح�سرات  �سغرية  حقائب  يد،  حقائب  لل�ساطئ،  حقائب  ظهر،  حقائب 
جمهزة، اأكيا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150637
فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتجعيد  دبابي�س  لل�سعر،  حلي  لل�سعر،  مالقط  م�سابك  �سعر،  اأربطة  للم�سدات،  اأ�سالع 
ال�سعر، م�سابك لل�سعر، �سبكات لل�سعر، �سعر جمدول، �سفائر، �سعر م�ستعار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150638
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
اأو  جتارية  لأغرا�س  امل�ستهلك  تنميط  ال�ستهدافـي،  الت�سويق  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات 

ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150639
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سال�سل للنظارات، خيوط للنظارات، نظارات مكربة ب�سرية، نظارات ب�سرية، اأطر للنظارات، 
علب للنظارات، نظارات �سم�سية، �سماعات هواتف، اأ�سالك هواتف، هواتف حممولة، هواتف 
ذكية، هواتف خلوية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، �ساعات ذكية، اأغلفة 

لأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية، اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150640
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحزمة ل�ساعات اليد، �ساعات يد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150645
فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجاد، ح�سري اليوغا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150647
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفافـيز م�سارب البي�سبول ملحقات لالألعاب، كرات �سغرية للعب، اأجهزة واآلت بولنغ، كرات 
اأجهزة  البدنية،  للتمارين  اآلت  للم�سارب،  اأوتار  ت�سديد،  اأهداف  قفافـيز مالكمة،  للعب، 
اأقرا�س  اأدوات مترين،  اأدوات ريا�سية، مو�سعات �سدر  بناء الأج�سام، واقيات مقدم ال�ساق 
لالألعاب الريا�سية، �سباك لالألعاب الريا�سية، موائد لعب كرة القدم، قفافـيز لالألعاب، 
اأقرا�س فخارية طائرة اأهداف، عربات جليد اأدوات ريا�سية، اأدوات للريا�سة البدنية، بنادق 
الكرات امللونة اأجهزة ريا�سية، من�سات انطالق لالألعاب الريا�سية، اأرجوحة اليوغا، اأغلفة 

وقاية للريا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/5

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150692
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ك�سف  مع  الإ�ساءة  وحدات  الإ�ساءة،  وحدات  الكهربائية،  )امل�سابيح  الأ�سا�سية  امل�سابيح 
وحدات  الكهربائية،  الإ�ساءة  وحدات  بالبطارية،  تعمل  التي  الإ�ساءة  وحدات  احلركة، 
الكا�سفة،  امل�سابيح  لالإ�ساءة،  فواني�س  اجلدران،  على  املعلق  للم�سباح  احلاملة  الإ�ساءة 
الإ�ساءة  �سمامات  بوحدات  تعمل  الكهربائية  امل�سابيح  احلائط،  م�سابيح  كا�سفة،  اأ�سواء 
الثنائية الباعثة لل�سوء ) ال اي دي(، اأدوات الإ�ساءة وبالتحديد تركيبات الإ�ساءة، م�سابيح 
اأ�سواء ال�سقف، الأ�سواء الليلية الكهربائية، تركيبات الإ�ساءة التي  اإ�ساءة لل�سقف، قطع 
تعمل بوحدات �سمامات الإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء ) ال اي دي( لالإ�ساءة الداخلية 
واخلارجية، اأ�سواء لإ�ساءة ال�سالمل والأبواب واأجزاء اأخرى من املباين، امل�سابيح املحمولة 
التي تعمل بالبطاريات وميكن و�سعها على الأ�سطح حيث ل تتوفر م�سادر ال�سوء الأخرى، 

الأ�سواء املحمولة لال�ستخدامات املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/7

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــق �لأولـــــويـــــــة: )رقـــــم الأولويــــة: 83632 - تــــاريـــخ الأولـــويــــة: 2021/6/25 - بلـــد 

)JM :الأولــويـــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150695
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوكولتة،  كعك  وهي  رئي�سي،  كمكون  ال�سوكولتة  على  حتتوي  غذائية  )مادة  كعك 
بخالف  ال�سوكولتة،  نكهات  والب�سكويت،  والكعك،  والكروا�سون،  والكعك،  والكروا�سون، 
الزيوت الأ�سا�سية، لالأغذية وامل�سروبات، منكهات، غري الزيوت الأ�سا�سية، للكعك، حلوى 
الطاقة  وق�سبان  احلبوب  األواح  �سوكولته،  قطع  �سيكولته،  كعك  الفطائر،  ال�سوكولتة 
القائمة على احلبوب، �سرب ال�سوكولتة م�سروبات فـي �سكل م�سحوق حتتوي على كاكاو، 
معجنات  طبيعة  فـي  يرق�س  الكيك  عجينة  الكاكاو،  من  قاعدة  مع  مثلجة  م�سروبات 
كروا�سون دونات، حلوى اللوز، بريو�س، كاكاو، حلويات، �سوكولتة، كريب، كروا�سون، زينة 
ال�سوكولتة ال�ساحلة لالأكل ملنتجات احللويات، م�ستخل�سات الكاكاو لالإ�ستهالك الآدمي، 
الآي�س كرمي والآي�س كرمي، مرزبانية، مو�س احللوى حلويات م�سنوعة من ال�سكر بيتي 

فور�س كيك، مزيج الكيك والكماأة و ال�سوكولته(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ووكفكوك بروجيكت�س اإ�س اإل
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

ريب�س 08810  �سانت بريى دى  اإدوارد ماري�ستانى 54، 34،  بوا�سطة  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
بر�سلونة، ا�سبانيا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/7
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: الزينة العاملية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150728
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساحة لالأعمال التجارية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150743

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء، الإ�سراف على اإن�ساء املباين، هدم املباين، البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرعاية الأف�سل للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 112، ر.ب: 224، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150847

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإجراء التحاليل بغر�س ا�ستغالل حقول البرتول، فح�س اآبار البرتول، م�سح حقول البرتول، 

توفـري املعلومات العلمية، وتقدمي امل�سورة وال�ست�سارات فـيما يتعلق بـموازنة الكربون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوك�سيدنتال برتوليوم كوربوري�سن.

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،77046 تيك�سا�س �س.ب:  بالزا، هيو�سنت  5 جرينواى   ،110 �سويت  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ر.ب: 77046، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/12

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حــق �لأولـــــويــــــــة: )رقـــــم الأولويــــة: 90775715 - تاريـــخ الأولـــويــــة: 2021/6/15 - بلـــد 

)US :الأولــويـــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151054
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق  من  اأغطية  بيا�سات،  الفرا�س  لأغطية  اأقم�سة  للفر�س،  اأغطية  لالأ�سرة،  اأغطية 
�سائبة،  اأغطية  مرتاكبة،  اأغطية  لل�سفر  بطانيات  للموائد،  ورقية  غري  اأغطية  لالأ�سرة، 
البال�ستيك  من  اأغطية  الفرا�س،  لأغطية  اأقم�سة  لالأ�سرة،  اأغطية،  بيا�سات  لالأثاث، 
من  اأغطية  للو�سائد،  اأغطية  للمخدات،  اأغطية  للطابعات،  الن�سيج  من  اأغطية  لالأثاث، 

الن�سيج لالأثاث، ك�سوة مف�سلة لأغطية املراحي�س ن�سيج،.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151057
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جوارب طويلة، جوارب طويلة ما�سة للعرق، كعوب للجوارب الطويلة، جوارب وكولونات، 
اأربطة  للجوارب،  حمالت  ق�سرية،  جوارب  مالب�س،  اأحزمة  داخلية،  مالب�س  �سدارات 
للجوارب، حمالت للجوارب الطويلة، قم�سان، قم�سان ق�سرية الأكمام، مالب�س، قم�سان 
م�سرولة مالب�س، مالب�س داخلية ما�سة للعرق، مالب�س خارجية، ياقات قم�سان، م�سدات 
اأثواب  خارجية،  معاطف  بيجامات،  للريا�سة،  قم�سان  داخلية،  مالب�س  اجل�سم  جلذع 
جاكيتات  �سباحة،  اأثواب  مالب�س،  جاكيتات  مالب�س،  ال�سوف  من  جاكيتات  ف�سفا�سة، 
اأحزمة للنقود  مقلن�سة، قم�سان داخلية مالب�س داخلية، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، 

مالب�س، اأقنعة نوم، قم�سان داخلية للريا�سة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، 
ميني�سوتا 55403-2467، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151060
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوظة،  الذرة،  حب  ف�سار  حلويات،  توابل،  �سوكولته،  �ساي،  كعك،  قهوة،  كاكاو،  ب�سكويت، 
�سكر، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولته باحلليب، 
بخالف  للم�سروبات  منكهات  تابيوكا،  �ساغو،  مهلبية،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  خبز، 
الزيوت العطرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها 
ال�سوكولته، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، 

اأرز �سريع التح�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينغفـيوتانغ انرتنا�سيونال كو.، ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اآر ام. 5، 21 اف.، 8، زيجيان ا�س. اآر دي.، 
 ،30264 كاونتي  ه�سين�سو  �سيتي،  زوبي 

تايوان )جمهورية ال�سني ال�سعبية(.
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151062
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم،  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 
خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

احلانات البارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينغفـيوتانغ انرتنا�سيونال كو.، ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اآر ام. 5، 21 اف.، 8، زيجيان ا�س. اآر دي.، 
 ،30264 كاونتي  ه�سين�سو  �سيتي،  زوبي 

تايوان )جمهورية ال�سني ال�سعبية(.
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151063
فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لل�سعر،  حلي  مالب�س،  اك�س�سوارات  للزينة  دبابي�س  لل�سعر،  مالقط  م�سابك  �سعر،  اأربطة 
دبابي�س لتجعيد ال�سعر، م�سابك لل�سعر، �سبكات لل�سعر، �سعر مزيف، �سعر جمدول، �سعر 
دبابي�س  م�ستعار،  �سعر  زينة، خ�سل  كرات  زينة  اأ�سرطة  زينية خمرمات،  م�ستعار، عراوي 
ال�سعر،  لتجعيد  ورق  ال�سعر،  �سباغة  قبعات  لل�سعر،  اأقوا�س  للزينة،  اأزرار،  �سارات  �سعر، 
الأدوات  با�ستثناء  كهربائية،  وغري  كهربائية  �سعر،  لفافات  وبر،  اأو  �سعر  �سعر،  و�سالت 

اليدوية، اأ�سرطة لل�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، 
ميني�سوتا 55403-2467 الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151065
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنفحة  حليب،  جبنة،  األبان،  منتجات  ق�سدة  للطعام،  زيوت  زبدة،  لالأكل،  �ساحلة  دهون 
كفـري  رائب،  لنب  �سم�سم،  زيت  للطعام،  ذرة  زيت  العجل،  معدة  غ�ساء  من  اللنب  خمرية 
م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، لنب خمي�س، منتجات احلليب، �سمن 
نباتي، مربى فواكه، معجون بندورة، �سمك تونا، بقول حمفوظة، ق�سدة خمفوقة، هري�س 
تفاح، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، حم�س معجونة احلم�س، روب اللنب، حليب خمفوق، 
خمائر )احلليب( لأغرا�س الطهي، حليب مركز، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، بذور عباد 
بدائل  جمفف،  حليب  كو�سى،  عجينة  حمم�س،  حليب  برو�ستكفا�سا  املح�سرة،  ال�سم�س 

احلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هائل �سعيد اأنعم و�سركاه )�س.م.م(
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مينية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: تعز، �س.ب:5302، اليمن
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151067
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكياج،  م�ساحيق  التجميل،  لأغرا�س  مراهم  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات 
التالك  اأقالم احلواجب، م�سحوق  الروائح الكريهة،  م�ستح�سرات حالقة، �سابون لإزالة 
ال�سبة  للتواليت، مواد جلخ �سنفرة، حجر  اأ�سباغ جتميلية، م�سادات للعرق مواد  للزينة، 
جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  التجميل،  لأغرا�س  اللوز  حليب  مطهر، 
اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، لوا�سق لتثبيت 
لالأوعية  قاب�سات  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت  امل�ستعارة،  الرمو�س 
التجميل، لوا�سق لغايات  األوان، لغايات  التجميل، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت  لأغرا�س 
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لإنعا�س  رذاذات  م�سكرة،  لل�سعر،  �سرباي،  رذاذ  احلالقة،  بعد  ملا  لو�سن،  غ�سول  التجميل، 
النف�س،  اإنعا�س  �سرائح  الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  الأ�سنان،  لتبيي�س  جل  الفم،  رائحة 
م�ستح�سرات ال�سبار لأغرا�س جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�س الطبية، 
ال�سم�س،  الوقاية من  اأظافر ل�سقة م�سنعة، م�ستح�سرات  �سامبو جاف،  �سفاه،  ملمعات 
حناء �سبيغ جتميلي، علب اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، بال�سم 
لوا�سق  جتميلية،  لغايات  الكولجني  م�ستح�سرات  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر، 
لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، حجارة حالقة مطهرة الأدوية القاب�سة، زيت اللوز، �سابون اللوز، 
اأحمر �سقل، �سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، �سابون حالقة، طالء ال�سفاه، 
اأقنعة جتميلية، كرميات تبيي�س الب�سرة، غ�سولت للفم لي�ست لغايات طبية، ملمع اأظافر، 
ال�سعر،  لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد  لل�سعر، ملونات  م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، 
اأطقم  الكولونيا،  ماء  لل�سوارب،  �سمع  للرمو�س،  جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  رمو�س 
كرميات  جتميلية،  اأقالم  التجميل،  لأغرا�س  قطني  غزل  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل، 
جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، ماء معطر، كولونيا، مزيالت �سعر، 
تنظيف،  م�ستح�سرات  مكياج،  عطور،  زهور  خال�سات  عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  �سمع 
الهيدروجني  بريوك�سيد  التجميل،  لأغرا�س  دهنية  مواد  التجميل،  لأغرا�س  فازلني 
الورد، �سرائط  التجميل، زيوت للعطور والروائح، زيت  التجميل، زيوت لغايات  لأغرا�س 
اأع�ساب  خال�سات  ال�سخ�سية،  بالنظافة  للعناية  طبية  غري  مطهرات  الأ�سنان،  تبيي�س 
لغايات التجميل، مزيالت طالء الأظافر، غ�سول العني لي�س لغايات طبية، زيوت لأغرا�س 
الزينة، غ�سولت لو�سن، لأغرا�س التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، مواد تواليت، 
العناية  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  اأظافر  عطور،  �سامبو،  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات 

بالأظافر، �سناعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيلريمي ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأيرلندية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جوي�س هاو�س، 23/22 �سارع هويل، دبلن 2، اأيرلندا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151068
فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية اأر�سيات، ح�سر اأو مفار�س اأو مدا�سات، �سجاد �سيارات، �سجاد، م�سمع فر�س الأر�سيات، 
بطائن �سجاد، اأغطية اأر�سيات من الفـينيل، مدا�سات حمام، طبقات اأع�ساب ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151071
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، توفـري مراجعات امل�ستخدم 
اأو  اأو الإعالنية، توفـري ت�سنيفات امل�ستخدمني لالأغرا�س التجارية  لالأغرا�س التجارية 

الإعالنية، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1430(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151080
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت مركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 
�سمامات  للمركبات،  نوافذ  ف�سائية،  مركبات  كهربائية،  مركبات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 
لإطارات املركبات )�ساحنات مغلقة )مركبات((، مكابح للمركبات، مكائن للمركبات الربية، 
اآليات نقل احلركة للمركبات الربية، اأبواب للمركبات، مقاعد للمركبات، �سيارات ريا�سية، 
�سيارات ذات حمرك، واقيات �سدمات لل�سيارات، اأج�سام للمركبات، عجالت قيادة املركبات، 
حمركات  م�ستقلة،  �سيارات  �سائق  بدون  �سيارات  ال�سيارات،  فـي  اأمان  اأجهزة  هواء  اأكيا�س 

كهربائية للمركبات الربية.

كاي�سا  كابو�سيكي  جيدو�سا  تويوتا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
تويوتا  اآ�س  تريدينجز  )اأول�سو 

موتور كوربوري�سن(.
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1، تويوتا، ت�سو، تويوتا، �سي، اأي�سي، 
كني، اليابان .
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151093
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
�سابون غ�سول لو�سن، لل�سعر، �سامبو.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467،، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151095
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حفاظات للر�سع، حفا�سات اأطفال على �سكل �سراويل من الورق 
وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 55403-2467،، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151096
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معادن مقاومة لالحتكاك، اأغلفة من �سفائح مق�سدرة، حلقات معدنية للمقاب�س، خمالب 
للمالزم معدنية، م�سابك معدنية للمالب�س، مقاب�س معدنية لالأبواب، اأحوا�س معدنية 
�سفائح  املالب�س،  لعالقات  معدنية  كالبات  معدنية،  مقاب�س  املالط،  اأو  املونة  خللط 
مق�سدرة، مالزم للدواليب، مقاب�س ارتكاز معدنية لأحوا�س ال�ستحمام، ق�سبان معدنية 

مق�سورة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151098
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية  م�سابيح،  كهربائية،  م�سابيح  كهربائية،  م�سابيح  ب�سيالت  م�سابيح،  ب�سيالت 
مظالت  امل�سابيح،  �سوء  عاك�سات  الهواء،  لتنقية  للجراثيم  مبيدة  م�سابيح  للم�سابيح، 

م�سابيح، م�سابيح قيا�سية، اأجهزة اإنارة بثنائيات �سوئية م�سعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 
55403-2467، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151100
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات للر�سم املائي، ملفات للوثائق قرطا�سية، دفاتر ر�سم، دفاتر قرطا�سية، م�سابك ر�سم، 
دفاتر كتابة اأو ر�سم، م�ساطر لر�سم الجتاهات املختلفة، األواح ر�سم، اأدوات ر�سم، مغلفات 

قرطا�سية، قرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 
55403-2467، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

-93-



اجلريدة الر�سمية العدد )1430(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151101
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�س ت�سوق، حقائب اأكيا�س واأجربة، جلدية للتعبئة، اأعنة لتوجيه الأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 
55403-2467، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151102
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث، حواجز  للفهار�س  اأثاث، خزانات  اأثاث مكاتب،  اأثاث،  اأثاث، مكاتب  طاولت / ن�سد 
نار املواقد اأثاث، م�ساند الراأ�س اأثاث، حواجز من اخل�سب لالأثاث، عجالت غري معدنية 
ماعدا  نوم  فرا�س  معاطف،  عالقات  لالأطفال،  لعب  حظائر  لالأثاث،  اأبواب  لالأثاث، 
للمناديل غري معدنية،  ثابتة  اأوعية  للمعاطف،  م�سابك غري معدنية  و�سائد،  البيا�سات، 
للمالزم  منا�سد  لغايات طبية،  لي�ست  و�سائد هوائية  للمعاطف،  العمل، عالقات  منا�سد 
للحيوانات  و�سائد  امل�سي،  على  الأطفال  مل�ساعدة  عربات  لالأطفال،  عالية  كرا�سي  اأثاث، 
الأليفة، ح�سر حظائر لعب الأطفال، خزانات املنا�سف اأثاث، ن�س�س منا�سري اأثاث، ح�سائر 
للنوم، و�سائد ت�سنيد راأ�س الأطفال، و�سائد ملنع تقلب الر�سع، و�سائد لتحديد و�سعية راأ�س 

الر�سيع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 
55403-2467، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151103
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قلوي،  مبحلول  للغ�سيل  اأحوا�س  للطيور،  ماء  اأحوا�س  غ�سيل،  األواح  �سرب،  اأحوا�س 
ا�ستحمام  اأحوا�س  الأطفال،  لر�ساعات  كهربائية  غري  �سخانات  للغ�سيل،  جتفـيف  منا�سر 
حممولة لالأطفال، قطع قما�س لغ�سل الأر�سيات، فرا�سي لغ�سل ال�سحون، مالقط غ�سيل، 
اأحوا�س مربي داخلي لالأحياء املائية، اأغطية لأحوا�س تربية الأحياء املائية، قفازات لغ�سل 

ال�سيارات، حبال غ�سيل دوارة، قما�س لغ�سل ال�سحون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 
55403-2467، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151104
فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سرطة لربط اأغ�سان كرمة العنب، زغب العيدر، مواد تبطني عدا ماكان من املطاط اأو 
اأو  البال�ستيك اأو الورق اأو الكرتون، مواد تغليف تو�سيد اأو ح�سو، عدا ماكان من املطاط 

البال�ستيك، اأ�سرطة �سد وربط لل�ستائر العمودية، حبال جر العربات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1000 نيكوليت مال، مينيابولي�س، ميني�سوتا 
55403-2467، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151105
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقم�سة  للفر�س،  اأغطية  لالأ�سرة،  اأغطية  بالقطعة،  تباع  للقبعات،  الن�سيج  من  بطانات 
لأغطية الفرا�س بيا�سات، اأغطية من الورق لالأ�سرة، اأغطية غري ورقية للموائد، بطانيات 
لل�سفر اأغطية مرتاكبة، بطانات اأن�سجة، اأعالم من الن�سيج اأو البال�ستيك، حلف من زغب 
العيدر اأغطية من الزغب، اأقم�سة ل�سقة بخالف امل�ستخدمة للقرطا�سية، اأغطية �سائبة، 
لالأثاث، بيا�سات اأغطية، لالأ�سرة، بيا�سات من الدياإبر، بيا�سات لال�ستعمال املنزيل، اأقم�سة 
لأغطية الفرا�س، اأغطية من البال�ستيك لالأثاث، اأكيا�س للمخدات، مواد بال�ستيكية بدائل 
للمن�سوجات، �ستائر من الن�سيج اأو البال�ستيك، بطانات اأكيا�س للنوم، اأغطية من الن�سيج 
اأقم�سة لال�ستخدام فـي  للطابعات، اأغطية للمخدات، بطانيات لالأ�سرة، اأغطية للو�سائد، 
الن�سيج، اأغطية من الن�سيج لالأثاث، ك�سوة مف�سلة لأغطية املراحي�س ن�سيج، �ستائر من 
حقائب  للتخييم،  نوم  اأكيا�س  للر�سع،  نوم  اأكيا�س  الد�س،  حلمام  البال�ستيك  اأو  الن�سيج 

كبرية للتخييم كونها معدة حلماية اأكيا�س النوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151106
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قم�سان، قم�سان ق�سرية - الأكمام، مالب�س، قم�سان م�سرولة مالب�س، معاطف، قم�سان 
للريا�سة، معاطف خارجية، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق، قم�سان داخلية 

مالب�س داخلية، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، قم�سان داخلية للريا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151107
فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأربطة �سعر، م�سابك مالقط لل�سعر، حلي لل�سعر، دبابي�س لتجعيد ال�سعر، م�سابك لل�سعر، 
دبابي�س  م�ستعار،  �سعر  خ�سل  م�ستعار،  �سعر  جمدول،  �سعر  مزيف،  �سعر  لل�سعر،  �سبكات 
اأو  �سعر  �سعر،  و�سالت  ال�سعر،  لتجعيد  ورق  ال�سعر،  �سباغة  قبعات  لل�سعر،  اأقوا�س  �سعر، 

وبر، لفافات �سعر، كهربائية وغري كهربائية، با�ستثناء الأدوات اليدوية، اأ�سرطة لل�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151108
فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدا�سات حمام، ورق جدران، �سجاد، معلقات جدارية )غري ن�سيجية(، بطائن �سجاد، ورق 
للجدران من الن�سيج، اإك�ساءات جدارية من مواد ن�سيجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   ،2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151109
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجزة لالألعاب  اأدوات لعب، طاولت تن�س،  اأرجوحات، لعبة القناين اخل�سبية، خ�سخي�سات 
الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع اأجهزة اأو �سا�سات عر�س خارجية، عرجون 

)قطعة خ�سبية معقوفة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
55403-2467الوليات  ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151110
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، توفـري مراجعات امل�ستخدم 
اأو  اأو الإعالنية، توفـري ت�سنيفات امل�ستخدمني لالأغرا�س التجارية  لالأغرا�س التجارية 

الإعالنية، تنميط امل�ستهلك لأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارجيت براندز، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مينيابولي�س،  مال،  نيكوليت   1000 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات   2467-55403 ميني�سوتا 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151111
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مايك-اب ارت كوزمتيك�س انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 767 فـيفث افنيو، مدينة نيويورك، ولية نيويورك، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/16
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151200
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كعك، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، دقيق ذرة، م�سحوق كعك، عجينة كعك، ذرة 
مطحونة، ذرة حمم�سة، رقائق منتجات حبوب، ب�سكويت رقيق ه�س، كعك ذرة، كيك مغطى 

بال�سكر جممد، بوريتو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية الهندية التجارية املتحدة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:. 2135 ال�سفاة 13022 الكويت 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/20

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151275
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفـري  الرتفـيه،  اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم 
املكتبات املتجولة، خدمات الت�سلية، معلومات عن الرتفـيه، تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية 
اأو تعليمية، تنظيم املباريات الريا�سية، تاأجري معدات الريا�سة عد املركبات، تاأجري مرافق 
الألعاب  خدمات  الريا�سية،  املنا�سبات  توقيت  الريا�سية،  املع�سكرات  خدمات  ال�ستادات، 

املقدمة مبا�سرة من �سبكة حا�سوب، تاأجري املالعب الريا�سية، تاأجري معدات اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع والإرث
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج البدع، �سارع الكورني�س، �س.ب: 62022 - الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151287
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 حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللجنة العليا للم�ساريع والإرث.

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: برج البدع، �سارع الكورني�س، �س.ب: 62022 - الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151308
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بريدية، كتب  كتالوجات، كتب، بطاقات  دليلية قرطا�سية، ورق مقوى،  بطاقات، بطاقات 
كهربائية  غري  طابعات  دورية،  اأخبارية  ن�سرات  قرطا�سية،  اإعالن  بطاقات  اأدلة،  موجزة 

لبطاقات الإئتمان، األواح ذات م�سابك، ن�سرات، حامالت ملفات القرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دخان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة، �سارع حمد الكبري، مقابل بور�سة قطر �سابقا، قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151309
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ستف�سارات عن الأعمال، خدمات وكالت املعلومات التجارية، 
الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  تدقيق احل�سابات،  حما�سبة، 
امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، دعاية واإعالن، اإعداد ك�سوف الرواتب، 
اإيداع الإقرار  التجارية، خدمات  الو�ساطة  الأ�سعار، ت�سويق، خدمات  املقارنة بني  خدمات 

ال�سريبي، برامج اإدارة ولء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دخان
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة، �سارع حمد الكبري، مقابل بور�سة قطر �سابقا، قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151310
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الودائع،  حفظ  خدمات  املالية،  املقا�سة  ال�سرافة،  الأموال،  ا�ستثمار  املق�سطة،  القرو�س 
امل�سرفـية والعقارات، اخلدمات  التاأمني والأعمال  املايل  التقييم  املالية متويل،  القرو�س 
اإدارة العقارات، الأعمال امل�سرفـية اخلا�سة بالرهانات، خدمات  التمويلية، الإدارة املالية، 
ال�سيكات،  من  التحقق  املايل،  التحليل  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب  توفـري،  بنوك 
الدفع  عمليات  معاجلة  الإئتمان،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  مالية،  ا�ست�سارات 
ببطاقات اخل�سم، حتويل الأموال اإلكرتونيا، املعلومات املالية، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات 
قيمة، حفظ الأ�سياء الثمينة كوديعة، اإ�سدار بطاقات الإئتمان، الكفالت املالية، �سريفة 
�سبكية، خدمات ت�سفـية الأعمال املالية، تقييم تكاليف الإ�سالح، عمولة اإعتمادات الكربون، 
تقييم الغابات الدائمة، تقييم ال�سوف ماليا، اإقرا�س �سد الأوراق املالية، خدمات �سندوق 
الإدخار، خدمات �سم�سرة الأوراق املالية، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء، توفـري معلومات 
اأموال،  ا�ستثمار  للغري،  ال�سداد  ملدفوعات  مالية  اإدارة  الإنرتنت،  مالية عن طريق مواقع 
وكالت  خدمات  الإئتمان،  مكاتب  خدمات  ال�سم�سرة،  العقارات،  تاأجري  التاأمني،  خدمات 
خدمات  التاأمني،  �سم�سرة  الديون،  حت�سيل  وكالت  خدمات  الإ�سكان،  وكالء  العقارات، 

�سم�سرة التخلي�س اجلمركي، �سريفة، تثمني العقارات، التمويل التباديل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دخان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة، �سارع حمد الكبري، مقابل بور�سة قطر �سابقا، قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151311

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإ�سالح،  عن  معلومات  الإن�ساء،  عن  معلومات  املباين،  اإن�ساء  على  الإ�سراف  الإن�ساء، 

ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دخان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة، �سارع حمد الكبري، مقابل بور�سة قطر �سابقا، قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151312
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلومات عن معاجلة املواد، معاجلة الزيت، معاجلة النفايات بالتحويل، تاأجري املولدات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دخان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة، �سارع حمد الكبري، مقابل بور�سة قطر �سابقا، قطر.

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151313
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  الإعارة،  مكتبات  خدمات  امل�سيف،  خدمات  الت�سلية،  خدمات 
ثقافـية  لغايات  املعار�س  تنظيم  الرتفـيه،  عن  معلومات  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات 
الإلكرتونية على الإنرتنت،  الكتب وال�سحف  الإ�ستادات، ن�سر  تاأجري مرافق  اأو تعليمية، 
الأنباء،  مرا�سلي  خدمات  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات  توفـري 

تاأجري املالعب الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دخان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة، �سارع حمد الكبري، مقابل بور�سة قطر �سابقا، قطر

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151314
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، مراقبة 
اجلودة، تاأجري برامج حا�سوب، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، حتليل اأنظمة 
حا�سوب، تخطيط املدن، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى 
اإلكرتونية، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين، ا�ست�سارات فـي الربجميات 
احلا�سوبية، توفـري اأجهزة بحث فـي الإنرتنت، تقييم الأخ�ساب واقفا اجلودة، الربجميات 
كخدمات خدمات ال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال 
الأمن على الإنرتنت، خدمات ت�سفـري البيانات، مراقبة اإلكرتونية لن�ساط ا�ستخدام بطاقة 

الإئتمان للك�سف عن الغ�س عن طريق الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك دخان
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة، �سارع حمد الكبري، مقابل بور�سة قطر �سابقا، قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/23

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151384
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: موؤ�س�سة الفكر احلديث
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوار ال�سابع - �سارع املودة.عمان، الأردن
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151385
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات 
الأغذية،  الوجبات اخلفـيفة، نحت على  الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي  مطاعم اخلدمة 

خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اولى املحدودة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق امللك فهد، حي املهرجان ب، مبنى رقم 4631، وحدة رقم 4637، 
ر.ب: 47913، الرمز الإ�سافـي 7645، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151387
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتليل اأ�سعار التكلفة، حما�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، تدقيق احل�سابات، اإعداد ك�سوف 
الرواتب، اإعداد ال�سرائب، خدمات املقارنة بني الأ�سعار، املعاجلة الدارية لطلبات ال�سراء، 

خدمات الفوترة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماي فاتورة للتجارة العامة واملقاولت ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العجيل،  عبداللـه  �سارع  الفحيحيل،  منطقة  الأحمدي،  حمافظة  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
قطعة )11(، ق�سيمة )008222(، وحدة )1(، عمارة عبداللـه جا�سم 

الدبو�س، الدور الول، الكويت
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151388

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغلفة للكبالت الكهربائية، �سناديق توزيع كهربائية، حمولت كهربائية، اأجهزة اإنذار �سد 

مفاتيح  �سناديق  الكهربائية،  البطاريات  �سحن  اأجهزة  كهربائية،  اإنذار  اأجرا�س  احلريق، 

كهربائية، مبدلت التيار الكهربائي، نواقل، كهربائية، موا�سري اأ�سالك كهربائية، مو�سالت 

كهرباء، �سناديق تو�سيل كهربائية، لوحات مفاتيح كهربائية، مالم�سات كهربائية، اأجهزة 

كهربائية لتبديل التيار الكهربائي، مفاتيح كهربائية، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى 

اأنابيب  كهربائية،  كبالت  الكهربائية،  الدارات  قطع  مفاتيح  كوا�سف،  كهربائية،  و�سالت 

كهربائية، لوحات حتكم كهربائية، مرحالت كهربائية، اأ�سالك كهربائية، م�ساهر، ملفات 

حث كهربائية، بطاريات، كهربائية، مو�سالت اأ�سالك كهربائية، موؤ�سرات درجة احلرارة، 

اأ�سالك امل�سهر، خافتات منظمات، لل�سوء كهربائية، كوا�سف دخان، جلب تو�سيل للكبالت 

الكهربائية، اأجهزة ك�سف بالأ�سعة دون احلمراء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليغراند فران�س

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 128 افـينو دو مار�سيل دي لتر - دي - تا�سيجني، 87000 ليموجي�س، فرن�سا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151389
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  الإعتكاف، 
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، 
الطعام، تزيني  و�سوبا، تزيني  اأودون  وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة  خدمات مطاعم 
الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، خدمات الطهاة ال�سخ�سية، 
ماينا�سب  ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد 

امل�ستهلك، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مود فـيالج اأم. اأي، �سركة م�ساهمة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بنمية

�سان  واأ�سبينو،  �سابازا�س  مكتب  عناية  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
فرن�سي�سكو، �سارع اإي�ست 67، مبنى رقم 

1، مدينة باناما 9976، جمهورية بنما
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151390
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية، اأدوية لالأغرا�س الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داي�سي �سانكيو كومباين، ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3-5-1، نيهونبا�سي هون�سو ت�سو - كو، طوكيو، 103-8426، اليابان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

حــــــق �لأولــويـــــــة: ) رقم الأولويــــة: 2021-131301 - تاريخ الأولويـــة: 2021/10/21 - 
)JP :بلد الأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151391
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقاقري لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأدوية احلكمة ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 182400، عمان 11118، الأردن، 182400، الأردن
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151393
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كهرمان عطر، اأقنعة جتميلية، م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات جتميل، م�سحوق �سحج 
الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  عطور،  زهور  خال�سات  عطرية،  زيوت  بخور،  �سنفرة، 
م�ستح�سرات تبخري عطور، زيت اليا�سمني، زيوت للعطور والروائح، ايونون عطر، غ�سولت 
لو�سن، لأغرا�س التجميل، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، �سناعة 
عطور، حليب اللوز لأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات ال�سبار لأغرا�س جتميلية، خال�سات 

اأع�ساب لغايات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايليت اأروما تريدنغ
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 40491، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151399
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

بالزا،  جون�سون  اند  جون�سون  ون  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
 08933 نيوجري�سي  نيوبرون�سويك، 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151403
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللفت  ثفل  للطيور،  طعام  معاجلة،  غري  حبوب  بذور  نخالة،  للحيوانات،  غذائية  مواد 
للما�سية، م�ستح�سرات لت�سمني املا�سية، م�سحوق ارز للعلف، علف لتقوية احليوانات، طعام 
ال�سفراء  الذرة  ثفل  �سفراء،  ذرة  احليواين،  لالإ�ستهالك  غالل  حبوب،  غالل  للما�سية، 
للما�سية، دقيق للحيوانات، ق�س علف، هري�س لت�سمني املا�سية، جذور �ساحلة لالإ�ستهالك 
احليواين،  لالإ�ستهالك  احلبوب  معاجلة  من  ثانوية  منتجات  حية،  دواجن  احليواين، 
لالإ�ستهالك  الكتان  بذر  احليواين،  لالإ�ستهالك  ال�سمك  دقيق  الأليفة،  للحيوانات  طعام 

احليواين، بذر الكتان وجبة لالإ�ستهالك احليواين، بذور القمح لالإ�ستهالك احليواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الوحدة،  �سارع  خلف  الأولى،  ال�سناعية  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
�س.ب:  عبدالرازق  النا�سرياز  ملك 
4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/28
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151463
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات 
احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بالك روك، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   10022 نيويورك  نيويورك،  �سرتيت،  �سكند   52 اي�ست   40 �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/29
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152032
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخل�سراوات والفواكه الطازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الإنتاج والت�سويق الزراعي �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 134ر.ب: 61 غالء، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/1/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149111
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنودات،  احلريق،  طفايات  معايرة،  حلقات  الرياح،  �سرعة  قيا�س  اأجهزة  ت�سخيم،  اأنابيب 
مانعة  كهربائية  اأجهزة  للخوذ،  �سواتر  للبهر،  مانعة  نظارات  هوائيات،  اأنود،  بطاريات 
النقود،  وفرز  عد  اآلت  الفتحات،  لقيا�س  ب�سرية  اأجهزة  كهربائية،  حمولت  للت�سوي�س، 
�سناديق توزيع كهربائية، معدات م�ساحة، �سال�سل م�ساحة، عد�سات للت�سوير الفوتوغرافـي 
الفلكي، �سمامات مقاومة حرارية، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية، �سناديق نغم مو�سيقية، 
فرجارات،  بالعداد،  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات 
فـي  ال�سغط  انخفا�س  تبني  اآلية  اإنذار  اأجهزة  احلريق،  �سد  اإنذار  اأجهزة  مقارنة،  دارات 
اإنذار كهربائية، ق�سبان للم�ستك�سفـني  اأجرا�س  اإطارات املركبات، بدلت واقية للطيارين، 
اإزالة التمغنط لالأ�سرطة  اأجهزة  اإنقاذ، موازين، بالونات ر�سد جوي،  حتت املاء، طوافات 
املغناطي�سية، م�سجالت �سريطية، اأ�سرطة مغناطي�سية، بارومرتات اأجهزة قيا�س ال�سغط 
الكهربائية،  البطاريات  �سحن  اأجهزة  حريق،  خامدات  قبانية،  ج�سور  وزن،  اآلت  اجلوي، 
اأجهزة بيتاترون، موزعات تذاكر، كبائن ملكربات ال�سوت، عد�سات مكربة، طرفـيات تو�سيل 
اأزرار كبا�سة لالأجرا�س،  كهربائية، �سدادات موؤ�سرات ال�سغط لل�سمامات، غلفانومرتات، 
ت�سوية  موازين  الإ�سطوانات،  ت�سغيل  لأجهزة  �سوتية  اأذرع  كهربائية،  فرعية  �سناديق 
لل�سرائح  براويز  الكهربائية،  للكابالت  اأغلفة  املخرمة،  للبطاقات  مكتبية  اآلت  كحولية، 
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فرجارات  حا�سبة،  اآلت  اإنزلقية،  م�ساطر  دائرية،  ح�ساب  قواعد  اإطارات،  الفوتوغرافـية 
قيا�س اإنزلقية، دلئل ت�سغيل اأدوات قيا�س، اأجهزة لطباعة املخططات والت�ساميم الزرقاء، 
كامريات ت�سوير �سينمائي، اأنابيب �سعرية، حامالت لت�سجيل ال�سوت، خوذ واقية، اأجهزة 
للنظارات،  �سال�سل  اللحام،  عمال  خوذ  ال�سطناعي،  للتنف�س  امل�ستخدمة  بخالف  تنف�س 
املراجل،  �سبط  اأدوات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  مظلمة  غرف  احلرارة،  تنظيم  اأجهزة 
منا�سب جتفـيف للت�سوير الفوتوغرافـي، اأجهزة لإعداد اأفالم الت�سوير ال�سينمائي، دارات 
مطبوعة، اأ�سواء وما�سة اأ�سواء اإ�سارة، اأجرا�س اإ�سارة، حاويات لل�سرائح املجهرية، جممعات 
مفاتيح  �سناديق  ال�سناعية،  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  من�ساآت  كهربائية، 
الأ�سنان،  عدادات  عينية،  بحرية، عد�سات  بو�سالت  الكهربائي،  التيار  كهربائية، مبدلت 
اأ�سالك  موا�سري  كهربائية،  نواقل  مكثفات  اإيقاع،  بندولت  عدادات،  اخلطى،  عدادات 
كهربائية، اأدوات اأقفال الدارات الكهربائية، مو�سالت كهرباء، �سناديق تو�سيل كهربائية، 
لوحات مفاتيح كهربائية، مالم�سات كهربائية، اأجهزة فح�س الدمغات الربيدية، اأجهزة 
للمركبات،  ال�سرعة  اأجهزة �سبط  لأغرا�س غري طبية،  اأجهزة مراقبة،  كهربائية  تنظيم 
حمولت كهربائية، اآلت ت�سوير فوتوغرافـية والكرتو�ستاتية وحرارية، خيوط للنظارات، 
الب�سر ب�سرية، عد�سات �سيئية  التقطري، عد�سات تقومي  اأوعية تقطري، منا�سب لأوعية 
�سرائح جينات،  رملية  �ساعات  البي�س  �سلق  توقيت  �ساعات  درا�سات كونية،  اأدوات  ب�سرية، 
اإ�سارة �سوئية اأجهزة  اأجهزة ت�سغيل اأقرا�س فـيديو رقمية، اأجهزة ال�سراف الآيل، اأجهزة 
الإ�سارة، اأطقم غري يدوية للهواتف، حاجبات ا�سب�ستو�س لرجال الإطفاء، خوذ ركوب اخليل 
مرمزة،  مغناطي�سية  تعريف  اأ�ساور  للمختربات،  خ�سي�سا  م�سنعة  مالب�س  والدراجات، 
املو�سيقى،  ملفات  حتميل  النقالة،  للهواتف  نغمات  حتميل  الإر�سال،  و  ال�ستقبال  اأجهزة 
املطبوعة،  الدوائر  الت�سادم، خمترب مركزي، لوحات  اإختبار  ال�سور، دمى  حتميل ملفات 
اأ�سرطة  حممولة،  و�سائط  م�سغالت  العاملي،  املواقع  حتديد  نظام  اأجهزة  فال�س،  �سواقة 
مراحل،  على  حمولت  ثالثية،  �سمامات  امل�سيئة،  الإ�سعاع  ثنائيات  اخلليوي،  الهاتف 
اأكمام  املحمولة،  للحوا�سب  حوا�سيب حممولة، خراطيم لإطفاء احلريق، حقائب مكيفة 
للحوا�سب املحمولة، اإطارات �سور اإلكرتونية، �سحون برتي، اأنابيب بيتو، ا�ستوبو�سكوب، 
برجميات  تطبيقات  الطبي،  غري  لال�ستخدام  احلرارة،  درجة  موؤ�سرات  املرور،  اأكواز 
احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب اإلكرتونية، هواتف ذكية، لفافات م�ساحيق الطابعات 
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الأطفال  مراقبة  جهاز  الأطفال،  مراقبة  جهاز  معباأة،  غري  الفوتوغرافـية،  والنا�سخات 
بالفـيديو، اأغطية عد�سات، حوا�سيب لوحية، بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح، م�سفرة، نظارات 
اأجهزة  الفـيديو مالب�س م�سادة للر�سا�س،  األعاب  ثالثية الأبعاد، بطاقات ذاكرة لأجهزة 
لقيا�س الت�سارع، مهايئات كهربائية، كب�سولت عائمة للنجدة فـي حالت الكوارث الطبيعية، 
عتاد احلا�سوب، األواح �سم�سية لإنتاج الكهرباء، هواتف خلوية، مناظري ت�سويب للمدفعية، 
لفتات رقمية، اأجهزة حممولة لتقفـي الن�ساط، اأجهزة �سحن لل�سجائر الإلكرتونية، اأ�سورة 
دعامات  الذكية،  للهواتف  حافظات  الذكية،  للهواتف  اأغلفة  قيا�س،  اأجهزة  مو�سولة 
احلرارية،  ال�سعرات  قيا�س  اأجهزة  ال�ستعمال،  ويدوية  الأرجل  اأحادية  الذاتي  للت�سوير 
احليوانات،  لرتوي�س  اإلكرتونية  قالدات  عاك�سة،  �سالمة  �سدرية  التدفق،  قيا�س  اأجهزة 
اأجهزة توجيه لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب الفـيديو، نظارات ذكية، 
�ساعات ذكية، اأجهزة اإطفاء النريان، اأغ�سية واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب، واقيات 
اأ�سنان للريا�سة، واقيات راأ�س للريا�سة، اإبر للبو�سالت امل�ساحية، م�سكوكات اأمنية اأجهزة 
ت�سفـري، اأجهزة ك�سف بالأ�سعة دون احلمراء، اأغلفة لأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية، 
النفاذ،  فـي  للتحكم  الإقفال  املتداخلة  بالأبواب  خا�سة  اإلكرتونية  نظم  للر�سع،  موازين 
للحوا�سيب  اأغلفة  اجل�سم،  كتلة  قيا�س  وظيفة  مع  موازين  احلراري،  الت�سوير  كامريات 
اللوحية، ال�سناديق ال�سوداء م�سجل البيانات، حمطات الأر�ساد اجلوية الرقمية، حمطات 
ذكية،  خوامت  مل�س،  ب�سا�سة  مزودة  تفاعلية  طرفـية  حمطات  الكهربائية،  املركبات  �سحن 
وحدات موؤثرات كهربائية واإلكرتونية لالآلت املو�سيقية، واجهات �سمعية، معادلت اأجهزة 
�سوتية، مكرب ال�سوت الفرعي، موازين احلمامات، اأجهزة قيا�س احلرارة والرطوبة، رقاقة 
بيولوجية، اأغ�سية واقية خم�س�سة للهواتف الذكية، �سماعات الواقع الفرتا�سي، �سبورة 
تفاعلية اإلكرتونية، اإن�سان اآيل ذو موا�سفات ب�سرية وذكاء ا�سطناعي، اأجهزة مزج ال�سوت، 
بطاريات لل�سجائر الإلكرتونية، �سال�سل مفاتيح اإلكرتونية بو�سفها اأجهزة حتكم عن بعد، 
للقيا�س، م�ساطر  زوايا  للقيا�س،  تائية  للتنزيل، م�ساطر  قابلة  اإلكرتونية  نوتة مو�سيقية 
قائمة الزاوية للقيا�س، �سا�سات اإلكرتونية رقمية، رجل اآيل للمختربات، رجل اآيل لأغرا�س 
التعليم، رجل اآيل للمراقبة لأغرا�س اأمنية، اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية، من�سات 
اأجهزة حتديد مواقع الأقمار ال�سناعية،  اأو القابلة للتحميل،  لربامج احلا�سوب امل�سجلة 
النحيف،  الزبون  حوا�سيب  الأ�سابع،  قيا�س  حتديد  اأدوات  اخلوامت،  قيا�س  حتديد  اأدوات 
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حماكاة  اأجهزة  باليد،  حممولة  اإلكرتونية  قوامي�س  للعربات،  اخللفـية  الروؤية  كامريات 
للغط�س،  تنف�س  اأنابيب  لل�سيارات،  الكهربائية  لالأ�سالك  اأربطة  الإنعا�س،  على  للتدريب 
عد�سات  للتحميل  قابلة  اأو  م�سجلة  للحا�سوب،  التوقف  �سا�سة  برامج  ريا�سية،  �سافرات 
�سكل  على  ات�سالت  اأجهزة  النقالة،  للهواتف  للتحميل  قابلة  ر�سومات  ال�سيلفـي،  ل�سور 
اأجهزة  اإرتداوؤها،  ميكن  الفـيديو  لعر�س  �سا�سات  اإرتداوؤها،  ميكن  حوا�سيب  جموهرات، 
ت�سوير بالرنني املغناطي�سي، لأغرا�س غري طبية، �سعلة اإنقاذ �سوئية ليزرية، خراطي�س 
)عبوات( حرب، فارغة، للطابعات و اآلت الن�سخ )اآلت الت�سوير(، دوا�سات واه - واه )التاأثري 
املو�سيقي املطبق على الآلت النحا�سية بالتناوب و تطبيق و اإزالة كتم ال�سوت و على الغيتار 
قيا�س  اأدوات  دوا�سة(،  مع  لل�سوت  مكرب  من  الإخراج  فـي  التحكم  خالل  من  الكهربائي 
الطول، مقرات )مراكز( ت�سفـيف ال�سعر )اأدوات التعليم(، اأجهزة لإ�سقاط لوحات املفاتيح 
ج�سيمات  اأحجام  حملالت  جناة،  قوارب  احلياة،  قيد  على  للبقاء  بطانيات  الفرتا�سية، 
متناهية ال�سغر، �سمادة )ح�سوة( لالأذن خا�سة ل�سماعات الراأ�س، قفازات البيانات )جهاز 
املايك  الفرتا�سي(،  الواقع  فـي  لل�سور  اليدوي  بالتالعب  ي�سمح  القفازات،  يرتدى مثل 
)ملحقات الكمبيوتر(، الرموز النفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، روبوتات 
التواجد عن بعد )ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع الفرتا�سي و خا�سة للتحكم عن بعد فـي 
باحلرارة،  للتحكم  رقمي  منظم  البعيدة(،  الأحداث  فـي  الوا�سحة  للم�ساركة  اأو  الآلت 
ح�سا�س كهرو�سغطي، الثنائيات الع�سوية الباعثة لل�سوء، ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء، 
لألعاب  برجميات  كهربائية،  مقاب�س  الطبية،  ال�ستخدامات  لغري  للقيا�س  قطارات 
مالئمة  من�سات  نارية،  وغري  متفجرة  غري  الإنقاذ  م�ساعل  للتحميل،  قابلة  الكمبيوتر 
للكمبيوتر املحمول، القبعات واخلوذ الواقية، اأحزمة الوزن للغوا�سني، �سماعات الت�سالت 
عن بعد، جم�سمات وقوف ال�سيارات، طابعات للتذاكر، اأحزمة للج�سم للح�سول على الدعم 
عر�س  اأجهزة  املا�سية،  لتوجيه  اإ�سارات  تر�سل  للحيوانات  خ�سخي�سات  الأثقال،  رفع  عند 
حمافظ  م�سفرة،  عملة  واإنفاق  ل�ستقبال  للتحميل  القابلة  الت�سفـري  مفاتيح  الفـيديو، 
الدفع  بطاقات  مع  تتفاعل  )اأجهزة  اإئتمان  بطاقة  حمطات  للتحميل،  قابلة  اإلكرتونية 
لإجراء حتويالت مالية اإلكرتونية، جوازات �سفر بيومرتية )عن طريق الب�سمة(، جوازات 
تو�سيل  واأدوات  وماآخذ  قواب�س  كهربائية،  حمددات  كهربائية،  مفاتيح  اإلكرتونية،  �سفر 
مقايي�س  كهرباء،  خاليا  مفاتيح  الكهربائي،  التيار  مقومات  كهربائية،  و�سالت  اأخرى 
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اأدوات لقيا�س �سماكة اجللد، �سيكلوترونات م�سرعات حلقية،  للخياطني، بواتق خمربية، 
اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  الكامريات  م�سراع  معتقات  املقلدة،  النقد  قطع  كوا�سف 
قيا�س الكثافة، �سور كرتونية متحركة، اأحوا�س خمربية، كوا�سف معادن لغايات �سناعية 
الفوتوغرافـي،  للت�سوير  الكامريا  م�سراع  كوا�سف،  بال�سدى،  �سرب  اأجهزة  ع�سكرية،  اأو 
اأغ�سية �سوتية، اأجهزة تثبيت مركزي لل�سرائح الفوتوغرافـية ال�سفافة، كامريات للت�سوير 
قيا�س  اأجهزة  ال�سرائح،  عر�س  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  �سرائح  الفوتوغرافـي، 
الدارات  قطع  مفاتيح  �سوت،  مكربات  جمهريات،  حيود  اأجهزة  اإمالئية،  اآلت  امل�سافات، 
الكهربائية، اأجهزة ت�سغيل الإ�سطوانات، ميكرو�سكوبيات جماهر، اأجهزة ت�سجيل امل�سافات، 
اأجهزة حتديد املدى، لوحات توزيع كهربائية، دواليب توزيع كهربائية، بو�سالت للقيا�س، 
مقايي�س، اأجهزة قيا�س، دينامو مرتات اأجهزة قيا�س القوة، موؤ�سرات من�سوب املاء، �سالمل 
�سا�سات  هواتف،  �سماعات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  وم�سية  م�سابيح  احلرق،  من  جناة 
فلورية، �سا�سات اإ�سقاط، دروع وجه واقية للعمال، �سا�سات للت�سوير الفوتوغرافـي، م�سارف 
لال�ستخدام فـي الت�سوير الفوتوغرافـي، موؤ�سرات الفقد الكهربائي، اأدوات قيا�س كهربائية، 
و�سالت  غلفانية،  خليات  كهربائية،  حتكم  لوحات  كهربائية،  اأنابيب  كهربائية،  كابالت 
كهربائي،  حتليل  اأجهزة  كهربائية،  مرحالت  كهربائية،  و�سالت  الكهربائية،  للخطوط 
اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية، معدات اإر�سال لالت�سال عن بعد، اأجهزة تنظيف اإ�سطوانات 
لف  بكرات  للمركبات،  امل�سافات  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت،  ت�سجيل  اأ�سرطة  الفونوغراف، 
اإختبار،  اأنابيب  التو�سيحية،  ال�سور  اأجهزة عر�س  اآلية،  اإ�سارات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير 
اأجهزة وزن، ثرمو�ستات منظمات احلرارة، اأجهزة قيا�س الطاقة، اأدوات واآلت فح�س املواد، 
�سمعدانات فح�س البي�س، حمددات قيا�س، حمددات قيا�س البنزين، واقيات من ال�سرر، 
�سناديق م�سنوعة خ�سي�سا لالأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية، اأجهزة اإختبار لي�ست لغايات 
طبية، اأجهزة قيا�س معامل الإنك�سار، اأجهزة قيا�س مدة التعر�س لل�سوء اأجهزة قيا�س �سدة 
الإ�ساءة، اآلت اإعداد الفواتري، اأجهزة تخمري اأجهزة خمربية، اأجهزة اأمان حلركة مرور 
ال�سكك احلديدية، اأ�سالك كهربائية، اأ�سالك مغناطي�سية، كتل ثقل الفادن، خيوط الفادن 
قطع  اأجهزة  اأمان،  م�سمع  اإنقاذ،  �سبكات  احلوادث،  من  للوقاية  �سبكات  ال�ساقول،  خيوط 
الفوتوغرافـي،  للت�سوير  فالتر  مر�سحات  التنف�س،  لكمامات  فالتر،  الأفالم،مر�سحات 
معاجلة  اأجهزة  كهربائية،  ارماتورات  الرتدد،  عالية  اأجهزة  البطاريات،  �سحن  اأجهزة 
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البيانات، مرايا ملراقبة العمال، اأجهزة ات�سال داخلي، حامالت لل�سفائح املعتمة للت�سوير 
الفوتوغرافـي، مقومات عك�سية كهربائية، اأجهزة تاأين لي�ست ملعاجلة الهواء اأو املاء، ثقوب 
خ�سي�سا  م�سنوع  اأثاث  املالب�س،  اأطراف  حمددات  لالأبواب،  مكربة  عد�سات  مراقبة 
للمختربات، اأجهزة قيا�س كثافة اللنب، اأجهزة قيا�س الثقل النوعي للنب، م�سابيح للغرف 
املظلمة للت�سوير الفوتوغرافـي، فواني�س ب�سرية، فواني�س �سحرية، فواني�س اإ�سارة، اأجهزة 
قيا�س،  اأدوات  م�سجالت  للر�سائل،  موازين  ب�سرية،  عد�سات  طبية،  لغايات  لي�ست  ليزر 
خيوط ال�سرب، نظارات مكربة ب�سرية، اأجهزة قيا�س الرتدد، م�ساهر، اأجهزة راديو، بلورات 
غالينا كوا�سف، بطاريات غلفانية، قفازات للوقاية من احلوادث، قفازات للغوا�سني، قفازات 
اأدوات  الغاز  قيا�س  اأجهزة  الغاز،  اإختبار  اأدوات  ال�سناعية،  للغايات  اأك�س  اأ�سعة  من  واقية 
للت�سوير  جتفـيف  اأجهزة  م�سح،  اأدوات  الت�سوية  �سواخ�س  م�ساحة،  واأدوات  اأجهزة  قيا�س، 
اأواين  اأدوات قيا�س،  الفوتوغرافـية، م�ساطر  اأجهزة تلميع تزجيج، لل�سور  الفوتوغرافـي، 
من  واقية  مالب�س  للبطاريات،  �سبكات  الفوتوغرافـي،  للحفر  �سا�سات  مدرجة،  زجاجية 
اأجهزة قيا�س  اأجهزة هليوغرافـية، �سور جم�سمة،  �سمعية وب�سرية،  احلريق، م�ستقبالت 
الكهربائية،  لالأ�سالك  متييز  اأغلفة  الكهربائية،  لالأ�سالك  متييز  خيوط  اجلو،  رطوبة 
اأجهزة ومعدات اإنقاذ، فوهات خراطيم اإطفاء احلريق، عربات املطافئ، م�سخات الإطفاء، 
موؤ�سرات درجة امليل، عدادات �سيارات الأجرة، موؤ�سرات الكمية، حمددات قيا�س التفريغ، 
موؤ�سرات ال�سرعة، ملفات حث كهربائية، اإ�سارات �سوئية، لفتات نيونية، نظارات ب�سرية، 
ب�سرية،  �سلع  للنظارات،  عد�سات  للم�ساحني،  موازين  عينية،  عد�سات  على  حتتوي  اأدوات 
اأجهزة قيا�س �سغط الغاز اأو ال�سائل، بري�سكوبات مناظري مراقبة غري مرئية، اأقنعة واقية، 
م�سخمات  التلفزيون،ميغافونات  لأجهزة  النقد  بقطع  تعمل  اآليات  هند�سي،  ر�سم  اأدوات 
�سوتية، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، م�ساطر للنجارين، موازين ت�سوية زئبقية، اأجهزة قيا�س 
ال�سرعة للت�سوير الفوتوغرافـي، اأجهزة قيا�س دقيقة، اأدوات قيا�س، اآلت ر�سد جوي، مرت 
اأدوات قيا�س، لوالب ميكرومرتية لالأدوات الب�سرية، ميكروفونات، اأجهزة تقطيع �سرائح 
دقيقة، مفاتيح زمنية اأتوماتيكية، مرايا ب�سرية، اأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة 
واأدوات مالحية، اأجهزة اإ�سارة بحرية، اأدوات مالحية، اأطر للنظارات، بطاريات، كهربائية، 
الت�سوية، منا�سري  اأدوات  الأفقية،  اأدوات حتديد اخلطوط  مدخرات، كهربائية، م�سوايات 
اأجهزة قيا�س  اأجهزة قيا�س املقاومة بالأوم،  اأدوات ر�سد، مناقل ثمنية، اومرتات  ب�سرية، 
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حا�سوب  برامج  حا�سوب،  اأجهزة  ب�سريات،  زجاج  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة  املوجي،  الطول 
م�سجلة، ا�سيلوغرافات را�سمات ذبذبية، اأجهزة نقل الأك�سجني، مولدات الأوزون، حمددات 
قيا�س ميكرو مرتي، لوحات اإ�سارة م�سيئة اأو اآلية، ق�سبان منع ال�سواعق، عدادات الوقوف، 
اأجهزة واأدوات لالأغرا�س الفلكية، اأجهزة لقيا�س �سماكة اجللود، هيد ومرتات الأحما�س 
اأجهزة قيا�س كثافة الأحما�س، اأجهزة واأدوات وزن، اأجهزة قيا�س امللوحة، اأحوا�س غ�سيل 
للت�سوير الفوتوغرافـي، منا�سب لأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي، م�سوبات فوتوغرافـية، 
اأجهزة واأدوات للعلوم  اإر�سال ال�سور تلغرافـيا،  اأجهزة  اأجهزة قيا�س �سوئية،  فوتو مرتات 
الفـيزيائية، اأجهزة قيادة اآلية للمركبات، نظارات اأنفـية، اأنابيب م�س، لوحات م�سح م�ستوية 
اأثقال،  اإنذار،  اأدوات  اأجرا�س  اأذن للغوا�سني،  ال�سطوح، �سدادات  اأجهزة قيا�س  اأدوات م�سح، 
قيا�س  اأجهزة  ل�سلكية،  تلغرافات  ل�سلكية،  مهاتفة  جمموعات  ال�ستقطاب،  مقايي�س 
ال�سغط، موؤ�سرات ال�سغط، اأجهزة عر�س، اأجهزة كاثودية م�سادة للتاآكل، واقيات اأ�سنان، 
للمركبات،  راديو  اأجهزة  رادار،  اأجهزة  املرتفعة،  اأجهزة قيا�س درجات احلرارة  بيو مرتات 
اأجهزة اإ�سعاعية للغايات ال�سناعية، مناقل اأدوات قيا�س، اأجهزة ومن�ساآت لإنتاج اأ�سعة اأك�س 
اأجهزة احلماية من الأ�سعة  اأك�س لي�ست لغايات طبية،  اأ�سعة  اأنابيب  لي�ست لغايات طبية، 
اأجهزة  كاأ�سرة،  تل�سكوبات  هاتف،  اأجهزة  طبية،  لغايات  لي�ست  رونتجن،  اأ�سعة  ال�سينية، 
مقاومات  طيفـي،  مك�ساف  �سبكرتو�سكوبات  اأجهزة  طبية،  لغايات  لي�ست  ال�سينية  الأ�سعة 
كهربائية، ثري ومرتات موازين حرارة لي�ست لغايات طبية، اأجهزة تنف�س لرت�سيح الهواء، 
اأجهزة تنف�س ما عدا امل�ستخدمة للتنف�س ال�سطناعي، ريو�ستات ناظمات التيار، موازين 
موازين قبانية، اإ�سارات م�سيئة اأو اآلية، اأجهزة قيا�س ال�سكر، جم�سات لغايات علمية، اأقمار 
�سناعية للغايات العلمية، اأغ�سية لالأجهزة العلمية، اأجهزة تعليمية، ملفات خانقة معاوقة، 
الطائرة،  الأج�سام  ارتفاع  قيا�س  اأجهزة  كهربائية،  اأقفال  كهربائية،  اأ�سالك  مو�سالت 
للتحكم عن  الكرتوديناميكية  اأجهزة  املركبات،  اإ�سارة، مثلثات حتذير من عطل  �سفارات 
نقل  اأجهزة  اإنذار،  �سفارات  باملركبات،  والتحكم  للقيادة  متثيلية  اأجهزة  بالإ�سارات،  بعد 
اأثقال  اأجهزة واآلت �سرب الأعماق،  ال�سوت،  اأجهزة ن�سخ  ال�سوت،  اأجهزة ت�سجيل  ال�سوت، 
ر�سا�سية خليوط ال�سرب، معدات حتديد م�سدر ال�سوت، اأجهزة �سبكرتوغراف خمطاط 
طيفـي، اأجهزة قيا�س تقو�س العد�سات، اأجهزة �سترييو�سكوب منظار جم�سم، اأجهزة �سترييو 
اأجهزة قيا�س الكربيت، طابعات  �سلفـيتوميرتات  الإ�سطوانات،  اإبر لأجهزة ت�سغيل  كوبية، 
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الداخلية،  اللولبة  قيا�س  حمددات  الزاوية،  ال�سرعة  قيا�س  اأجهزة  تاكومرتات  بعد،  عن 
�سواري  بعد،  عن  حتكم  اأجهزة  تلغرافات،  اأ�سالك  تلفزيونية،  اأجهزة  اأجهزة،  تلغرافات 
للهوائيات الال�سلكية، ملقنات عن بعد، ميكروفونات هواتف، قاطع للتيار الكهربائي عن 
بعد، مناظري ثنائية، تل�سكوبات، موؤ�سرات درجة احلرارة، اأجهزة ت�سجيل الزمن، ثيودوليتات 
اأجهزة لقيا�س الزوايا، ثرمو�ستات للمركبات، اآلت اجلمع الكلي، عدادات دورات، منظمات 
ال�سرعة لأجهزة ت�سغيل الإ�سطوانات، مر�سالت لالت�سال عن بعد، موازين دقيقة، مراقم 
حتديد للنجار، �سمامات مفرغة للراديو، اأجهزة قيا�س كثافة البول، اأجهزة قيا�س التغاير 
املغناطي�سي، ورنيات مقايي�س متناهية الدقة، اأ�سرطة فـيديو، اأجهزة قيا�س اللزوجة، اأجهزة 
كهربائية ملنع ال�سرقة، منظمات الفلطية للمركبات، اآلت اإقرتاع، فولتمرتات اأجهزة قيا�س 
الفلطية، اأجهزة لتغيري اإبر اأجهزة ت�سغيل الإ�سطوانات، وحدات تقطري للتجارب املخربية، 
لالأ�سلحة  ت�سويب  تل�سكوبات  للكالب،  �سفارات  ال�سلبي،  القطب  نظائر  امل�سهر،  اأ�سالك 
للملفات  مما�سك  م�سيئة،  منارات  �سمتية،  اأدوات  ال�سرقة،  �سد  اإنذار  اأجهزة  النارية، 
الكهربائية، اأفالم معر�سة لل�سوء، اإ�سارات �سوئية اأو اآلية للطرق، عوامات اإنقاذ، عوامات 
اإ�سارة، طنانات، بو�سالت اإجتاهية، اأجهزة اإر�سال اإ�سارات �سباب غري متفجرة، اآلت ت�سجيل 
النقد، �سا�سات عر�س اإ�سعاعية للغايات ال�سناعية، بطاقات هوية ممغنطة، خاليا كهربائية 
اأ�سرطة  مرنة،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  اأقرا�س  الب�سرية،  الكثافة  قيا�س  اأجهزة  �سوئية، 
لأجهزة  مفاتيح  لوحات  فـيديو،  م�سجالت  للت�سجيل،  الكهر�سوئية  الروؤو�س  تنظيف 
اإنقاذ،  ثياب  كاثودات،  متكاملة،  دارات  رقائق  مو�سالت،  �سبه  متكاملة،  دارات  احلا�سوب، 
مواد  لل�سوء،  معر�سة  �سينمائي  ت�سوير  اأفالم  كيميائية،  واأدوات  اأجهزة  اإنقاذ،  اأحزمة 
للعد�سات  وكابالت، عد�سات ل�سقة، حاويات  اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر 
الال�سقة، حا�سنات ل�ستنبات البكترييا، بطاريات �سم�سية، اأ�سالك نحا�س معزولة، اأنابيب 
اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  اأغ�سية  لالإ�ساءة،  امل�ستخدمة  بخالف  كهربائية  تفريغ 
تقطري لالأغرا�س العلمية، موزعات اجلرعات، اأجرا�س كهربائية لالأبواب، علب للنظارات، 
اأ�سالك  ال�سوء،  تو�سيل  فتائل  ب�سرية  األياف  املخربية،  للتجارب  احلرارة  عالية  اأفران 
البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  فالتر،  مر�سحات  لل�سوء،  معر�سة  �سينية  اأ�سعة  اأفالم  هواتف، 
القوائم للكامريات،  ال�سوتية، منا�سب ثالثية  اأبواق للمكربات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير 
�سرائح  رقاقات  دليلية،  الر�سا�س، عوامات  واقية من  الأعمدة، �سادرات  �سيفرات  قارئات 
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�سيليكونية، للدوائر املتكاملة، اأجهزة ا�ست�سراب لال�ستخدام املخربي، كرونوغرافات اأجهزة 
ت�سجيل الزمن، اأقرا�س مدجمة �سمعية، ب�سرية، اأقرا�س مدجمة لذاكرة القراءة فقط، 
برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، 
مكثفات ب�سرية، قارئات �سوتية، قارئات معدات معاجلة البيانات، حجرات اإزالة ال�سغط، 
ب�سري،  عر�س  وحدات  اإلكرتونية  اأقالم  للغوا�سني،  اأقنعة  بيانية،  خطوط  ر�سم  اأجهزة 
لأجهزة  بينية  اأجهزة  احلريق،  اإطفاء  قوارب  فاك�س،  اآلت  م�سفرة،  مغناطي�سية  بطاقات 
احلا�سوب، �سناديق نغم لأجهزة احلا�سوب، واقيات ركب للعمال، خافتات منظمات، لل�سوء 
اأ�سرطة  وحدات  مغناطي�سية،  م�سفرات  مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  كهربائية، 
عر�س  �سا�سات  املودم،  اأجهزة  �سغرية،  بيانات  معاجلات  احلا�سوب،  لأجهزة  مغناطي�سية 
اأجزاء حا�سوب، برامج مراقبة برامج حا�سوب، فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب، قارئات حروف 
اأجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات  ب�سرية،  اأقرا�س  ب�سرية،  بيانات  تخزين  و�سائط  ب�سرية، 
احلا�سوب، وحدات معاجلة مركزية معاجلات، قارئات معدات معاجلة بيانات، كوابح اأمان 
بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات الألعاب الريا�سية، ما�سحات معدات معاجلة 
امل�ستخدمة  بخالف  اأك�س  اأ�سعة  �سور  اإلكرتونية،  ترانز�ستورات  دخان،  كوا�سف  بيانات، 
لغايات طبية، جلب تو�سيل للكابالت الكهربائية، معدادات، مفكرات اإلكرتونية، اآلت الرد 
الأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  الكا�سيت،  م�سجالت  فـيديو،  كامريات  الهاتفـية،  املكاملات  على 
احلا�سوب،  لأجهزة  الأقرا�س  م�سغالت  طبية،  لغايات  لي�ست  ت�سخي�س  اأجهزة  املدجمة، 
ق�سبان مكهربة لتثبيت الأ�سواء الك�سافة، اأجهزة ترجمة اإلكرتونية جيبية، بطاقات بيانية 
اإلكرتونية للب�سائع، بطانيات اإخماد احلريق، اأجهزة اإ�ساءة وم�سية للت�سوير الفوتوغرافـي، 
بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية، مالعق قيا�س، مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، 
لوحات اإعالنات اإلكرتونية، حا�سبات جيب، اأحذية للوقاية من احلوادث والإ�سعاع واحلريق، 
�ساعات  �سم�سية،  نظارات  للمحركات،  ت�سغيل  كابالت  احلريق،  من  للوقاية  ر�س  �سبكات 
الدوام اأدوات ت�سجيل الزمن، علب اأ�سرطة فـيديو، لفافات تخزين األعاب الفـيديو، �سا�سات 
للغوا�سني  اأنفـية  مالقط  الريا�سية،  لالألعاب  واقية  نظارات  فـيديو،  هواتف  فـيديو، 
برامج  للتفريغ،  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  الريا�سية،  لالألعاب  واقية  خوذ  وال�سباحني، 
حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، اأجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين، مغناطي�سات 
للزينة، هواتف حممولة، لبادات الفاأرة، م�سجالت �سغرية احلجم، م�ساند ر�سغ لال�ستخدام 
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للمخارج  اأغطية  ب�سرية،  األياف  كابالت  املحور،  متحدة  كابالت  احلا�سوب،  اأجهزة  مع 
الكهربائية، حمددات عمق البحر، �سياجات مكهربة، برامج األعاب حا�سوب، �سماعات الراأ�س، 
كوابح اإ�ساءة، اأجهزة نداء ل�سلكي، اأجهزة لالأقمار �سناعية، �سمامات ت�سغل مبلفات لولبية 
مفاتيح كهرومغناطي�سية، اأدوات واقية من التغري املفاجئ فـي الفلطية، هواتف ل�سلكية، 
اأجهزة  اإنعا�س  متاثيل  �سوئية،  اإلكرتونية  موؤ�سرات  الريح،  اجتاه  لبيان  الريح  خماريط 
تعليمية، منظمات اإ�ساءة امل�سرح، ملفات كهربائية، م�سارعات ج�سيمات، قطع عاك�سة تلب�س 
مالب�س  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  احلوادث  من  واقية  اأجهزة  املرور،  حوادث  من  للوقاية 
بطاريات،  اأوعية  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  واحلريق،  والإ�سعاع  احلوادث  من  واقية 
�سناديق بطاريات، اأجهزة قيا�س حم�س البطاريات، اأجهزة قيا�س كثافة ال�سوائل، �سفائح 
اإ�سطوانات  ال�سوت،  تو�سيل  قنوات  �سوتية،  اإنذار  اأجهزة  حتذير،  �سفارات  للبطاريات، 
الفونوغراف، اأنابيب للتخاطب، اكتينومرتات اأجهزة قيا�س �سدة الإ�سعاع، ماكينات جمع، 
اأجهزة قيا�س كثافة الهواء، اأجهزة تكبري للت�سوير الفوتوغرافـي، اأجهزة الكرت وديناميكية 
للتحكم عن بعد بنقاط ال�سكك احلديدية، مغناطي�سات، ملفات كهرومغناطي�سية، اأجهزة 
حتليل الهواء، اأجهزة اإنذار، اأجهزة قيا�س الكحول، اأجهزة ر�سد وم�سح خرائطي اأو م�ساحي، 
اأجهزة حتليل الغذاء، اأجهزة كهربائية لال�سعال عن بعد، بطاريات لالإ�ساءة، اأجهزة قيا�س 
الرتفاع، قفازات ا�سب�ستو�س للوقاية من احلوادث، مالب�س ا�سب�ستو�س للوقاية من احلريق، 
كهربائية  اأجهزة  غو�س،  بدلت  م�سخمة،  عد�سات  الكهربائي،  التيار  �سدة  قيا�س  اأجهزة 

لتبديل التيار الكهربائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الت�سالت ال�سعودية - �سركة م�ساهمة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حي املر�سالت، �س.ب: 87912، ر.ب: 11652، الريا�س، اململكة العربية 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/6
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3746 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149101
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلقات  الرياح،  �سرعة  قيا�س  اأجهزة  ت�سخيم،  اأنابيب 
معايرة، طفايات احلريق، اأنودات، بطاريات اأنود، هوائيات، 

نظارات مانعة للبهر، �سواتر للخوذ، اأجهزة كهربائية مانعة للت�سوي�س، حمولت كهربائية، 
اأجهزة ب�سرية لقيا�س الفتحات، اآلت عد وفرز النقود، �سناديق توزيع كهربائية، معدات 
مقاومة  �سمامات  الفلكي،  الفوتوغرافـي  للت�سوير  عد�سات  م�ساحة،  �سال�سل  م�ساحة، 
حرارية، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية، �سناديق نغم مو�سيقية، اآليات لالأجهزة التي تعمل 
بقطع النقد، اآليات لالأجهزة التي تعمل بالعداد، فرجارات، دارات مقارنة، اأجهزة اإنذار �سد 
واقية  بدلت  املركبات،  اإطارات  فـي  ال�سغط  انخفا�س  تبني  اآلية  اإنذار  اأجهزة  احلريق، 
للطيارين، اأجرا�س اإنذار كهربائية، ق�سبان للم�ستك�سفـني حتت املاء، طوافات اإنقاذ، موازين، 
�سريطية،  املغناطي�سية، م�سجالت  لالأ�سرطة  التمغنط  اإزالة  اأجهزة  ر�سد جوي،  بالونات 
اأ�سرطة مغناطي�سية، بارومرتات اأجهزة قيا�س ال�سغط اجلوي، اآلت وزن، ج�سور قبانية، 
تذاكر،  موزعات  بيتاترون،  اأجهزة  الكهربائية،  البطاريات  �سحن  اأجهزة  حريق،  خامدات 
موؤ�سرات  �سدادات  كهربائية،  تو�سيل  طرفـيات  مكربة،  عد�سات  ال�سوت،  ملكربات  كبائن 
كهربائية،  فرعية  �سناديق  لالأجرا�س،  كبا�سة  اأزرار  غلفانومرتات،  لل�سمامات،  ال�سغط 
اأذرع �سوتية لأجهزة ت�سغيل الإ�سطوانات، موازين ت�سوية كحولية، اآلت مكتبية للبطاقات 
قواعد  اإطارات،  الفوتوغرافـية  لل�سرائح  براويز  الكهربائية،  للكابالت  اأغلفة  املخرمة، 
ت�سغيل  دلئل  اإنزلقية،  قيا�س  فرجارات  حا�سبة،  اآلت  اإنزلقية،  م�ساطر  دائرية،  ح�ساب 
اأدوات قيا�س، اأجهزة لطباعة املخططات والت�ساميم الزرقاء، كامريات ت�سوير �سينمائي، 
اأنابيب �سعرية، حامالت لت�سجيل ال�سوت، خوذ واقية، اأجهزة تنف�س بخالف امل�ستخدمة 
للتنف�س ال�سطناعي، خوذ عمال اللحام، �سال�سل للنظارات، اأجهزة تنظيم احلرارة، غرف 
للت�ســويــــر  جتفـيف  منا�سب  املراجــل،  �سبط  اأدوات  الفوتوغرافـي،  للت�ســويــــر  مظلمة 
الفوتوغرافـي، اأجهزة لإعداد اأفالم الت�سوير ال�سينمائي، دارات مطبوعة، اأ�سواء وما�سة 
من�ساآت  كهربائية،  جممعات  املجهرية،  لل�سرائح  حاويات  اإ�ســـارة،  اأجرا�س  اإ�ســـارة،  اأ�ســـواء 
كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�سناعية، �سناديق مفاتيح كهربائية، مبدلت التيار 
الأ�سنان، عدادات اخلطى، عدادات،  الكهربائي، بو�سالت بحرية، عد�سات عينية، عدادات 
بندولت اإيقاع، مكثفات نواقل كهربائية، موا�سري اأ�سالك كهربائية، اأدوات اأقفال الدارات 
كهربائية،  مفاتيح  لوحات  كهربائية،  تو�سيل  �سناديق  كهرباء،  مو�سالت  الكهربائية، 
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اأجهزة  كهربائية  تنظيم  اأجهزة  الربيدية،  الدمغات  فح�س  اأجهزة  كهربائية،  مالم�سات 
مراقبة، لأغرا�س غري طبية، اأجهزة �سبط ال�سرعة للمركبات، حمولت كهربائية، اآلت 
ت�سوير فوتوغرافـية والكرتو�ستاتية وحرارية، خيوط للنظارات، اأوعية تقطري، منا�سب 
درا�سات  اأدوات  ب�سرية،  �سيئية  عد�سات  ب�سرية،  الب�سر  تقومي  عد�سات  التقطري،  لأوعية 
اأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  �سرائح جينات،  رملية  �ساعات  البي�س  �سلق  توقيت  �ساعات  كونية، 
غري  اأطقم  الإ�سارة،  اأجهزة  �سوئية  اإ�سارة  اأجهزة  الآيل،  ال�سراف  اأجهزة  رقمية،  فـيديو 
والدراجات،  اخليل  ركوب  خوذ  الإطفاء،  لرجال  ا�سب�ستو�س  حاجبات  للهواتف،  يدوية 
مالب�س م�سنعة خ�سي�سا للمختربات، اأ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة، اأجهزة ال�ستقبال 
و الإر�سال، حتميل نغمات للهواتف النقالة، حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، 
اأجهزة  فال�س،  �سواقة  املطبوعة،  الدوائر  لوحات  مركزي،  خمترب  الت�سادم،  اإختبار  دمى 
نظام حتديد املواقع العاملي، م�سغالت و�سائط حممولة، اأ�سرطة الهاتف اخلليوي، ثنائيات 
خراطيم  حممولة،  حوا�سيب  مراحل،  على  حمولت  ثالثية،  �سمامات  امل�سيئة،  الإ�سعاع 
اإطارات  املحمولة،  للحوا�سب  اأكمام  املحمولة،  للحوا�سب  مكيفة  حقائب  احلريق،  لإطفاء 
اأكواز املرور، موؤ�سرات درجة  اأنابيب بيتو، ا�ستوبو�سكوب،  اإلكرتونية، �سحون برتي،  �سور 
احلرارة، لال�ستخدام غري الطبي، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات 
كتب اإلكرتونية، هواتف ذكية، لفافات م�ساحيق الطابعات والنا�سخات الفوتوغرافـية، غري 
معباأة، جهاز مراقبة الأطفال، جهاز مراقبة الأطفال بالفـيديو، اأغطية عد�سات، حوا�سيب 
ذاكرة  بطاقات  الأبعاد،  ثالثية  نظارات  م�سفرة،  للمفاتيح،  بال�ستيكية  بطاقات  لوحية، 
مهايئات  الت�سارع،  لقيا�س  اأجهزة  للر�سا�س،  م�سادة  مالب�س  الفـيديو  األعاب  لأجهزة 
األواح  الطبيعية، عتاد احلا�سوب،  الكوارث  فـي حالت  للنجدة  كهربائية، كب�سولت عائمة 
�سم�سية لإنتاج الكهرباء، هواتف خلوية، مناظري ت�سويب للمدفعية، لفتات رقمية، اأجهزة 
اأجهزة  مو�سولة  اأ�سورة  الإلكرتونية،  لل�سجائر  �سحن  اأجهزة  الن�ساط،  لتقفـي  حممولة 
قيا�س، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، دعامات للت�سوير الذاتي اأحادية 
الأرجل ويدوية ال�ستعمال، اأجهزة قيا�س ال�سعرات احلرارية، اأجهزة قيا�س التدفق، �سدرية 
مع  لال�ستخدام  توجيه  اأجهزة  احليوانات،  لرتوي�س  اإلكرتونية  قالدات  عاك�سة،  �سالمة 
اإطفاء  اأجهزة  ذكية،  �ساعات  ذكية،  نظارات  الفـيديو،  لألعاب  امل�ستعملة  تلك  غري  حا�سوب 
النريان، اأغ�سية واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب، واقيات اأ�سنان للريا�سة، واقيات راأ�س 
للريا�سة، اإبر للبو�سالت امل�ساحية، م�سكوكات اأمنية اأجهزة ت�سفـري، اأجهزة ك�سف بالأ�سعة 
دون احلمراء، اأغلفة لأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية، موازين للر�سع، نظم اإلكرتونية 
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خا�سة بالأبواب املتداخلة الإقفال للتحكم فـي النفاذ، كامريات الت�سوير احلراري، موازين 
م�سجل  ال�سوداء  ال�سناديق  اللوحية،  للحوا�سيب  اأغلفة  اجل�سم،  كتلة  قيا�س  وظيفة  مع 
البيانات، حمطات الأر�ساد اجلوية الرقمية، حمطات �سحن املركبات الكهربائية، حمطات 
واإلكرتونية  ذكية، وحدات موؤثرات كهربائية  مل�س، خوامت  ب�سا�سة  تفاعلية مزودة  طرفـية 
لالآلت املو�سيقية، واجهات �سمعية، معادلت اأجهزة �سوتية، مكرب ال�سوت الفرعي، موازين 
خم�س�سة  واقية  اأغ�سية  بيولوجية،  رقاقة  والرطوبة،  احلرارة  قيا�س  اأجهزة  احلمامات، 
ذو  اآيل  اإن�سان  اإلكرتونية،  تفاعلية  �سبورة  الفرتا�سي،  الواقع  �سماعات  الذكية،  للهواتف 
موا�سفات ب�سرية وذكاء ا�سطناعي، اأجهزة مزج ال�سوت، بطاريات لل�سجائر الإلكرتونية، 
�سال�سل مفاتيح اإلكرتونية بو�سفها اأجهزة حتكم عن بعد، نوتة مو�سيقية اإلكرتونية قابلة 
�سا�سات  للقيا�س،  الزاوية  قائمة  م�ساطر  للقيا�س،  زوايا  للقيا�س،  تائية  م�ساطر  للتنزيل، 
اآيل للمراقبة  اآيل لأغرا�س التعليم، رجل  اآيل للمختربات، رجل  اإلكرتونية رقمية، رجل 
لأغرا�س اأمنية، اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو 
القابلة للتحميل، اأجهزة حتديد مواقع الأقمار ال�سناعية، اأدوات حتديد قيا�س اخلوامت، 
اأدوات حتديد قيا�س الأ�سابع، حوا�سيب الزبون النحيف، كامريات الروؤية اخللفـية للعربات، 
قوامي�س اإلكرتونية حممولة باليد، اأجهزة حماكاة للتدريب على الإنعا�س، اأربطة لالأ�سالك 
التوقف  �سا�سة  برامج  ريا�سية،  �سافرات  للغط�س،  تنف�س  اأنابيب  لل�سيارات،  الكهربائية 
للتحميل  قابلة  ر�سومات  ال�سيلفـي،  ل�سور  للتحميل عد�سات  قابلة  اأو  للحا�سوب، م�سجلة 
للهواتف النقالة، اأجهزة ات�سالت على �سكل جموهرات، حوا�سيب ميكن اإرتداوؤها، �سا�سات 
لعر�س الفـيديو ميكن اإرتداوؤها، اأجهزة ت�سوير بالرنني املغناطي�سي، لأغرا�س غري طبية، 
�سعلة اإنقاذ �سوئية ليزرية، خراطي�س )عبوات( حرب، فارغة، للطابعات و اآلت الن�سخ )اآلت 
الت�سوير(، دوا�سات واه - واه )التاأثري املو�سيقي املطبق على الآلت النحا�سية بالتناوب و 
تطبيق و اإزالة كتم ال�سوت و على الغيتار الكهربائي من خالل التحكم فـي الإخراج من 
اأدوات قيا�س الطول، مقرات )مراكز( ت�سفـيف ال�سعر )اأدوات  مكرب لل�سوت مع دوا�سة(، 
اأجهزة لإ�سقاط لوحات املفاتيح الفرتا�سية، بطانيات للبقاء على قيد احلياة،  التعليم(، 
لالأذن خا�سة  ال�سغر، �سمادة )ح�سوة(  متناهية  اأحجام ج�سيمات  قوارب جناة، حملالت 
ل�سماعات الراأ�س، قفازات البيانات )جهاز يرتدى مثل القفازات، ي�سمح بالتالعب اليدوي 
التي  النفعالية  الرموز  الكمبيوتر(،  )ملحقات  املايك  الفرتا�سي(،  الواقع  فـي  لل�سور 
ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، روبوتات التواجد عن بعد )ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع 
الأحداث  فـي  الوا�سحة  للم�ساركة  اأو  الآلت  فـي  بعد  عن  للتحكم  خا�سة  و  الفرتا�سي 
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البعيدة(، منظم رقمي للتحكم باحلرارة، ح�سا�س كهرو�سغطي، الثنائيات الع�سوية الباعثة 
الطبية،  ال�ستخدامات  لغري  للقيا�س  قطارات  لل�سوء،  الباعث  الثنائي  ال�سمام  لل�سوء، 
غري  الإنقاذ  م�ساعل  للتحميل،  قابلة  الكمبيوتر  لألعاب  برجميات  كهربائية،  مقاب�س 
متفجرة وغري نارية، من�سات مالئمة للكمبيوتر املحمول، القبعات واخلوذ الواقية، اأحزمة 
طابعات  ال�سيارات،  وقوف  جم�سمات  بعد،  عن  الت�سالت  �سماعات  للغوا�سني،  الوزن 
الأثقال، خ�سخي�سات للحيوانات  الدعم عند رفع  اأحزمة للج�سم للح�سول على  للتذاكر، 
تر�سل اإ�سارات لتوجيه املا�سية، اأجهزة عر�س الفـيديو، مفاتيح الت�سفـري القابلة للتحميل 
ل�ستقبال واإنفاق عملة م�سفرة، حمافظ اإلكرتونية قابلة للتحميل، حمطات بطاقة اإئتمان 
�سفر  جوازات  اإلكرتونية،  مالية  حتويالت  لإجراء  الدفع  بطاقات  مع  تتفاعل  )اأجهزة 
حمددات  كهربائية،  مفاتيح  اإلكرتونية،  �سفر  جوازات  الب�سمة(،  طريق  عن  بيومرتية 
التيار  مقومات  كهربائية،  و�سالت  اأخرى  تو�سيل  واأدوات  وماآخذ  قواب�س  كهربائية، 
لقيا�س  اأدوات  خمربية،  بواتق  للخياطني،  مقايي�س  كهرباء،  خاليا  مفاتيح  الكهربائي، 
�سماكة اجللد، �سيكلوترونات م�سرعات حلقية، كوا�سف قطع النقد املقلدة، معتقات م�سراع 
الكامريات للت�سوير الفوتوغرافـي، اأجهزة قيا�س الكثافة، �سور كرتونية متحركة، اأحوا�س 
كوا�سف،  بال�سدى،  �سرب  اأجهزة  ع�سكرية،  اأو  �سناعية  لغايات  معادن  كوا�سف  خمربية، 
م�سراع الكامريا للت�سوير الفوتوغرافـي، اأغ�سية �سوتية، اأجهزة تثبيت مركزي لل�سرائح 
للت�سوير  �سرائح  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات  ال�سفافة،  الفوتوغرافـية 
الفوتوغرافـي،اأجهزة عر�س ال�سرائح، اأجهزة قيا�س امل�سافات، اآلت اإمالئية، اأجهزة حيود 
جمهريات، مكربات �سوت، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، اأجهزة ت�سغيل الإ�سطوانات، 
توزيع  لوحات  املدى،  حتديد  اأجهزة  امل�سافات،  ت�سجيل  اأجهزة  جماهر،  ميكرو�سكوبيات 
دينامو  قيا�س،  اأجهزة  مقايي�س،  للقيا�س،  بو�سالت  كهربائية،  توزيع  دواليب  كهربائية، 
م�سابيح  احلرق،  من  جناة  �سالمل  املاء،  من�سوب  موؤ�سرات  القوة،  قيا�س  اأجهزة  مرتات 
وم�سية للت�سوير الفوتوغرافـي، �سماعات هواتف، �سا�سات فلورية، �سا�سات اإ�سقاط، دروع 
الت�سوير  فـي  الفوتوغرافـي، م�سارف لال�ستخدام  للت�سوير  �سا�سات  للعمال،  واقية  وجه 
الفوتوغرافـي، موؤ�سرات الفقد الكهربائي، اأدوات قيا�س كهربائية، كابالت كهربائية، اأنابيب 
كهربائية، لوحات حتكم كهربائية، خليات غلفانية، و�سالت للخطوط الكهربائية، و�سالت 
اإلكرتونية،  اإ�سارات  اإر�سال  اأجهزة  اأجهزة حتليل كهربائي،  كهربائية، مرحالت كهربائية، 
معدات اإر�سال لالت�سال عن بعد، اأجهزة تنظيف اإ�سطوانات الفونوغراف، اأ�سرطة ت�سجيل 
اإ�سارات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  لف  بكرات  للمركبات،  امل�سافات  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت، 
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وزن، ثرمو�ستات منظمات  اإختبار،اأجهزة  اأنابيب  التو�سيحية،  ال�سور  اأجهزة عر�س  اآلية، 
البي�س،  فح�س  �سمعدانات  املواد،  فح�س  واآلت  اأدوات  الطاقة،  قيا�س  اأجهزة  احلرارة، 
حمددات قيا�س، حمددات قيا�س البنزين، واقيات من ال�سرر، �سناديق م�سنوعة خ�سي�سا 
لالأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية، اأجهزة اإختبار لي�ست لغايات طبية، اأجهزة قيا�س معامل 
اإعداد  اآلت  الإ�ساءة،  �سدة  قيا�س  اأجهزة  لل�سوء  التعر�س  مدة  قيا�س  اأجهزة  الإنك�سار، 
احلديدية،  ال�سكك  مرور  حلركة  اأمان  اأجهزة  خمربية،  اأجهزة  تخمري  اأجهزة  الفواتري، 
اأ�سالك كهربائية، اأ�سالك مغناطي�سية، كتل ثقل الفادن، خيوط الفادن خيوط ال�ساقول، 
الأفالم،مر�سحات  اأجهزة قطع  اأمان،  اإنقاذ، م�سمع  �سبكات  للوقاية من احلوادث،  �سبكات 
�سحن  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  فالتر  مر�سحات  التنف�س،  لكمامات  فالتر، 
مرايا  البيانات،  معاجلة  اأجهزة  كهربائية،  ارماتورات  الرتدد،  عالية  اأجهزة  البطاريات، 
ملراقبة العمال، اأجهزة ات�سال داخلي، حامالت لل�سفائح املعتمة للت�سوير الفوتوغرافـي، 
مقومات عك�سية كهربائية، اأجهزة تاأين لي�ست ملعاجلة الهواء اأو املاء، ثقوب مراقبة عد�سات 
اأجهزة  للمختربات،  خ�سي�سا  م�سنوع  اأثاث  املالب�س،  اأطراف  حمددات  لالأبواب،  مكربة 
النوعي للنب، م�سابيح للغرف املظلمة للت�سوير  الثقل  اأجهزة قيا�س  اللنب،  قيا�س كثافة 
الفوتوغرافـي، فواني�س ب�سرية، فواني�س �سحرية، فواني�س اإ�سارة، اأجهزة ليزر لي�ست لغايات 
طبية، عد�سات ب�سرية، موازين للر�سائل، م�سجالت اأدوات قيا�س، خيوط ال�سرب، نظارات 
مكربة ب�سرية، اأجهزة قيا�س الرتدد، م�ساهر، اأجهزة راديو، بلورات غالينا كوا�سف، بطاريات 
اأك�س  اأ�سعة  غلفانية، قفازات للوقاية من احلوادث، قفازات للغوا�سني، قفازات واقية من 
واأدوات  اأجهزة  قيا�س،  اأدوات  الغاز  قيا�س  اأجهزة  الغاز،  اإختبار  اأدوات  ال�سناعية،  للغايات 
اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  اأجهزة جتفـيف  اأدوات م�سح،  الت�سوية  �سواخ�س  م�ساحة، 
تلميع تزجيج، لل�سور الفوتوغرافـية، م�ساطر اأدوات قيا�س، اأواين زجاجية مدرجة، �سا�سات 
للحفر الفوتوغرافـي، �سبكات للبطاريات، مالب�س واقية من احلريق، م�ستقبالت �سمعية 
متييز  خيوط  اجلو،  رطوبة  قيا�س  اأجهزة  �سور جم�سمة،  هليوغرافـية،  اأجهزة  وب�سرية، 
اإنقاذ، فوهات  اأجهزة ومعدات  الكهربائية،  اأغلفة متييز لالأ�سالك  الكهربائية،  لالأ�سالك 
خراطيم اإطفاء احلريق، عربات املطافئ، م�سخات الإطفاء، موؤ�سرات درجة امليل، عدادات 
�سيارات الأجرة، موؤ�سرات الكمية، حمددات قيا�س التفريغ، موؤ�سرات ال�سرعة، ملفات حث 
عد�سات  على  حتتوي  اأدوات  ب�سرية،  نظارات  نيونية،  لفتات  �سوئية،  اإ�سارات  كهربائية، 
عينية، موازين للم�ساحني، عد�سات للنظارات، �سلع ب�سرية، اأجهزة قيا�س �سغط الغاز اأو 
ال�سائل، بري�سكوبات مناظري مراقبة غري مرئية، اأقنعة واقية، اأدوات ر�سم هند�سي، اآليات 
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ذاكرات  اأجهزة  �سوتية،  م�سخمات  التلفزيون،ميغافونات  لأجهزة  النقد  بقطع  تعمل 
للت�سوير  ال�سرعة  قيا�س  اأجهزة  زئبقية،  ت�سوية  موازين  للنجارين،  م�ساطر  حا�سوب، 
قيا�س،  اأدوات  مرت  جوي،  ر�سد  اآلت  قيا�س،  اأدوات  دقيقة،  قيا�س  اأجهزة  الفوتوغرافـي، 
لوالب ميكرومرتية لالأدوات الب�سرية، ميكروفونات، اأجهزة تقطيع �سرائح دقيقة، مفاتيح 
زمنية اأتوماتيكية، مرايا ب�سرية، اأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة واأدوات مالحية، 
مدخرات،  كهربائية،  بطاريات،  للنظارات،  اأطر  مالحية،  اأدوات  بحرية،  اإ�سارة  اأجهزة 
ب�سرية،  منا�سري  الت�سوية،  اأدوات  الأفقية،  اخلطوط  حتديد  اأدوات  م�سوايات  كهربائية، 
الطول  قيا�س  اأجهزة  بالأوم،  املقاومة  قيا�س  اأجهزة  اومرتات  ثمنية،  مناقل  ر�سد،  اأدوات 
برامج حا�سوب م�سجلة،  اأجهزة حا�سوب،  ب�سريات،  زجاج  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة  املوجي، 
الأوزون، حمددات قيا�س  الأك�سجني، مولدات  اأجهزة نقل  را�سمات ذبذبية،  ا�سيلوغرافات 
الوقوف،  عدادات  ال�سواعق،  منع  ق�سبان  اآلية،  اأو  م�سيئة  اإ�سارة  لوحات  مرتي،  ميكرو 
اأجهزة واأدوات لالأغرا�س الفلكية، اأجهزة لقيا�س �سماكة اجللود، هيد ومرتات الأحما�س 
اأجهزة قيا�س كثافة الأحما�س، اأجهزة واأدوات وزن، اأجهزة قيا�س امللوحة، اأحوا�س غ�سيل 
للت�سوير الفوتوغرافـي، منا�سب لأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي، م�سوبات فوتوغرافـية، 
اأجهزة واأدوات للعلوم  اإر�سال ال�سور تلغرافـيا،  اأجهزة  اأجهزة قيا�س �سوئية،  فوتو مرتات 
الفـيزيائية، اأجهزة قيادة اآلية للمركبات، نظارات اأنفـية، اأنابيب م�س، لوحات م�سح م�ستوية 
اأثقال،  اإنذار،  اأدوات  اأجرا�س  اأذن للغوا�سني،  ال�سطوح، �سدادات  اأجهزة قيا�س  اأدوات م�سح، 
قيا�س  اأجهزة  ل�سلكية،  تلغرافات  ل�سلكية،  مهاتفة  جمموعات  ال�ستقطاب،  مقايي�س 
ال�سغط، موؤ�سرات ال�سغط، اأجهزة عر�س، اأجهزة كاثودية م�سادة للتاآكل، واقيات اأ�سنان، 
للمركبات،  راديو  اأجهزة  رادار،  اأجهزة  املرتفعة،  اأجهزة قيا�س درجات احلرارة  بيو مرتات 
اأجهزة اإ�سعاعية للغايات ال�سناعية، مناقل اأدوات قيا�س، اأجهزة ومن�ساآت لإنتاج اأ�سعة اأك�س 
اأجهزة احلماية من الأ�سعة  اأك�س لي�ست لغايات طبية،  اأ�سعة  اأنابيب  لي�ست لغايات طبية، 
اأجهزة  كاأ�سرة،  تل�سكوبات  هاتف،  اأجهزة  طبية،  لغايات  لي�ست  رونتجن،  اأ�سعة  ال�سينية، 
مقاومات  طيفـي،  مك�ساف  �سبكرتو�سكوبات  اأجهزة  طبية،  لغايات  لي�ست  ال�سينية  الأ�سعة 
كهربائية، ثري ومرتات موازين حرارة لي�ست لغايات طبية، اأجهزة تنف�س لرت�سيح الهواء، 
اأجهزة تنف�س ما عدا امل�ستخدمة للتنف�س ال�سطناعي، ريو�ستات ناظمات التيار، موازين 
موازين قبانية، اإ�سارات م�سيئة اأو اآلية، اأجهزة قيا�س ال�سكر، جم�سات لغايات علمية، اأقمار 
�سناعية للغايات العلمية، اأغ�سية لالأجهزة العلمية، اأجهزة تعليمية، ملفات خانقة معاوقة، 
الطائرة،  الأج�سام  ارتفاع  قيا�س  اأجهزة  كهربائية،  اأقفال  كهربائية،  اأ�سالك  مو�سالت 
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للتحكم عن  الكرتوديناميكية  اأجهزة  املركبات،  اإ�سارة، مثلثات حتذير من عطل  �سفارات 
نقل  اأجهزة  اإنذار،  �سفارات  باملركبات،  والتحكم  للقيادة  متثيلية  اأجهزة  بالإ�سارات،  بعد 
اأثقال  اأجهزة واآلت �سرب الأعماق،  ال�سوت،  اأجهزة ن�سخ  ال�سوت،  اأجهزة ت�سجيل  ال�سوت، 
ر�سا�سية خليوط ال�سرب، معدات حتديد م�سدر ال�سوت، اأجهزة �سبكرتوغراف خمطاط 
طيفـي، اأجهزة قيا�س تقو�س العد�سات، اأجهزة �سترييو�سكوب منظار جم�سم، اأجهزة �سترييو 
اأجهزة قيا�س الكربيت، طابعات  �سلفـيتوميرتات  الإ�سطوانات،  اإبر لأجهزة ت�سغيل  كوبية، 
الداخلية،  اللولبة  قيا�س  حمددات  الزاوية،  ال�سرعة  قيا�س  اأجهزة  تاكومرتات  بعد،  عن 
�سواري  بعد،  عن  حتكم  اأجهزة  تلغرافات،  اأ�سالك  تلفزيونية،  اأجهزة  اأجهزة،  تلغرافات 
للهوائيات الال�سلكية، ملقنات عن بعد، ميكروفونات هواتف، قاطع للتيار الكهربائي عن 
بعد، مناظري ثنائية، تل�سكوبات، موؤ�سرات درجة احلرارة، اأجهزة ت�سجيل الزمن، ثيودوليتات 
اأجهزة لقيا�س الزوايا، ثرمو�ستات للمركبات، اآلت اجلمع الكلي، عدادات دورات، منظمات 
ال�سرعة لأجهزة ت�سغيل الإ�سطوانات، مر�سالت لالت�سال عن بعد، موازين دقيقة، مراقم 
حتديد للنجار، �سمامات مفرغة للراديو، اأجهزة قيا�س كثافة البول، اأجهزة قيا�س التغاير 
املغناطي�سي، ورنيات مقايي�س متناهية الدقة، اأ�سرطة فـيديو، اأجهزة قيا�س اللزوجة، اأجهزة 
كهربائية ملنع ال�سرقة، منظمات الفلطية للمركبات، اآلت اإقرتاع، فولتمرتات اأجهزة قيا�س 
الفلطية، اأجهزة لتغيري اإبر اأجهزة ت�سغيل الإ�سطوانات، وحدات تقطري للتجارب املخربية، 
لالأ�سلحة  ت�سويب  تل�سكوبات  للكالب،  �سفارات  ال�سلبي،  القطب  نظائر  امل�سهر،  اأ�سالك 
للملفات  مما�سك  م�سيئة،  منارات  �سمتية،  اأدوات  ال�سرقة،  �سد  اإنذار  اأجهزة  النارية، 
الكهربائية، اأفالم معر�سة لل�سوء، اإ�سارات �سوئية اأو اآلية للطرق، عوامات اإنقاذ، عوامات 
اإ�سارة، طنانات، بو�سالت اإجتاهية، اأجهزة اإر�سال اإ�سارات �سباب غري متفجرة، اآلت ت�سجيل 
النقد، �سا�سات عر�س اإ�سعاعية للغايات ال�سناعية، بطاقات هوية ممغنطة، خاليا كهربائية 
اأ�سرطة  مرنة،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  اأقرا�س  الب�سرية،  الكثافة  قيا�س  اأجهزة  �سوئية، 
لأجهزة  مفاتيح  لوحات  فـيديو،  م�سجالت  للت�سجيل،  الكهر�سوئية  الروؤو�س  تنظيف 
اإنقاذ،  ثياب  كاثودات،  متكاملة،  دارات  رقائق  مو�سالت،  �سبه  متكاملة،  دارات  احلا�سوب، 
مواد  لل�سوء،  معر�سة  �سينمائي  ت�سوير  اأفالم  كيميائية،  واأدوات  اأجهزة  اإنقاذ،  اأحزمة 
للعد�سات  وكابالت، عد�سات ل�سقة، حاويات  اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر 
الال�سقة، حا�سنات ل�ستنبات البكترييا، بطاريات �سم�سية، اأ�سالك نحا�س معزولة، اأنابيب 
اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  اأغ�سية  لالإ�ساءة،  امل�ستخدمة  بخالف  كهربائية  تفريغ 
تقطري لالأغرا�س العلمية، موزعات اجلرعات، اأجرا�س كهربائية لالأبواب، علب للنظارات، 
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اأ�سالك  ال�سوء،  تو�سيل  فتائل  ب�سرية  األياف  املخربية،  للتجارب  احلرارة  عالية  اأفران 
البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  فالتر،  مر�سحات  لل�سوء،  معر�سة  �سينية  اأ�سعة  اأفالم  هواتف، 
القوائم للكامريات،  ال�سوتية، منا�سب ثالثية  اأبواق للمكربات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير 
�سرائح  رقاقات  دليلية،  الر�سا�س، عوامات  واقية من  الأعمدة، �سادرات  �سيفرات  قارئات 
�سيليكونية، للدوائر املتكاملة، اأجهزة ا�ست�سراب لال�ستخدام املخربي، كرونوغرافات اأجهزة 
ت�سجيل الزمن، اأقرا�س مدجمة �سمعية، ب�سرية، اأقرا�س مدجمة لذاكرة القراءة فقط، 
برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، 
مكثفات ب�سرية، قارئات �سوتية، قارئات معدات معاجلة البيانات، حجرات اإزالة ال�سغط، 
ب�سري،  عر�س  وحدات  اإلكرتونية  اأقالم  للغوا�سني،  اأقنعة  بيانية،  خطوط  ر�سم  اأجهزة 
لأجهزة  بينية  اأجهزة  احلريق،  اإطفاء  قوارب  فاك�س،  اآلت  م�سفرة،  مغناطي�سية  بطاقات 
احلا�سوب، �سناديق نغم لأجهزة احلا�سوب، واقيات ركب للعمال، خافتات منظمات، لل�سوء 
اأ�سرطة  وحدات  مغناطي�سية،  م�سفرات  مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  كهربائية، 
عر�س  �سا�سات  املودم،  اأجهزة  �سغرية،  بيانات  معاجلات  احلا�سوب،  لأجهزة  مغناطي�سية 
اأجزاء حا�سوب، برامج مراقبة برامج حا�سوب، فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب، قارئات حروف 
اأجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات  ب�سرية،  اأقرا�س  ب�سرية،  بيانات  تخزين  و�سائط  ب�سرية، 
احلا�سوب، وحدات معاجلة مركزية معاجلات، قارئات معدات معاجلة بيانات، كوابح اأمان 
بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات الألعاب الريا�سية، ما�سحات معدات معاجلة 
امل�ستخدمة  بخالف  اأك�س  اأ�سعة  �سور  اإلكرتونية،  ترانز�ستورات  دخان،  كوا�سف  بيانات، 
لغايات طبية، جلب تو�سيل للكابالت الكهربائية، معدادات، مفكرات اإلكرتونية، اآلت الرد 
الأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  الكا�سيت،  م�سجالت  فـيديو،  كامريات  الهاتفـية،  املكاملات  على 
احلا�سوب،  لأجهزة  الأقرا�س  م�سغالت  طبية،  لغايات  لي�ست  ت�سخي�س  اأجهزة  املدجمة، 
ق�سبان مكهربة لتثبيت الأ�سواء الك�سافة، اأجهزة ترجمة اإلكرتونية جيبية، بطاقات بيانية 
اإلكرتونية للب�سائع، بطانيات اإخماد احلريق، اأجهزة اإ�ساءة وم�سية للت�سوير الفوتوغرافـي، 
بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية، مالعق قيا�س، مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، 
لوحات اإعالنات اإلكرتونية، حا�سبات جيب، اأحذية للوقاية من احلوادث والإ�سعاع واحلريق، 
�ساعات  �سم�سية،  نظارات  للمحركات،  ت�سغيل  كابالت  احلريق،  من  للوقاية  ر�س  �سبكات 
الدوام اأدوات ت�سجيل الزمن، علب اأ�سرطة فـيديو، لفافات تخزين األعاب الفـيديو، �سا�سات 
للغوا�سني  اأنفـية  مالقط  الريا�سية،  لالألعاب  واقية  نظارات  فـيديو،  هواتف  فـيديو، 
برامج  للتفريغ،  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  الريا�سية،  لالألعاب  واقية  خوذ  وال�سباحني، 
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حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، اأجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين، مغناطي�سات 
للزينة، هواتف حممولة، لبادات الفاأرة، م�سجالت �سغرية احلجم، م�ساند ر�سغ لال�ستخدام 
للمخارج  اأغطية  ب�سرية،  األياف  كابالت  املحور،  متحدة  كابالت  احلا�سوب،  اأجهزة  مع 
الكهربائية، حمددات عمق البحر، �سياجات مكهربة، برامج األعاب حا�سوب، �سماعات الراأ�س، 
كوابح اإ�ساءة، اأجهزة نداء ل�سلكي، اأجهزة لالأقمار �سناعية، �سمامات ت�سغل مبلفات لولبية 
مفاتيح كهرومغناطي�سية، اأدوات واقية من التغري املفاجئ فـي الفلطية، هواتف ل�سلكية، 
اأجهزة  اإنعا�س  متاثيل  �سوئية،  اإلكرتونية  موؤ�سرات  الريح،  اجتاه  لبيان  الريح  خماريط 
تعليمية، منظمات اإ�ساءة امل�سرح، ملفات كهربائية، م�سارعات ج�سيمات، قطع عاك�سة تلب�س 
مالب�س  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  احلوادث  من  واقية  اأجهزة  املرور،  حوادث  من  للوقاية 
بطاريات،  اأوعية  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  واحلريق،  والإ�سعاع  احلوادث  من  واقية 
�سناديق بطاريات، اأجهزة قيا�س حم�س البطاريات، اأجهزة قيا�س كثافة ال�سوائل، �سفائح 
اإ�سطوانات  ال�سوت،  تو�سيل  قنوات  �سوتية،  اإنذار  اأجهزة  حتذير،  �سفارات  للبطاريات، 
الفونوغراف، اأنابيب للتخاطب، اكتينومرتات اأجهزة قيا�س �سدة الإ�سعاع، ماكينات جمع، 
اأجهزة قيا�س كثافة الهواء، اأجهزة تكبري للت�سوير الفوتوغرافـي، اأجهزة الكرت وديناميكية 
للتحكم عن بعد بنقاط ال�سكك احلديدية، مغناطي�سات، ملفات كهرومغناطي�سية، اأجهزة 
حتليل الهواء، اأجهزة اإنذار، اأجهزة قيا�س الكحول، اأجهزة ر�سد وم�سح خرائطي اأو م�ساحي، 
اأجهزة حتليل الغذاء، اأجهزة كهربائية لال�سعال عن بعد، بطاريات لالإ�ساءة، اأجهزة قيا�س 
الرتفاع، قفازات ا�سب�ستو�س للوقاية من احلوادث، مالب�س ا�سب�ستو�س للوقاية من احلريق، 
كهربائية  اأجهزة  غو�س،  بدلت  م�سخمة،  عد�سات  الكهربائي،  التيار  �سدة  قيا�س  اأجهزة 

لتبديل التيار الكهربائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الت�سالت ال�سعودية - �سركة م�ساهمة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حي املر�سالت، �س.ب: 87912، ر.ب: 11652، الريا�س، اململكة العربية 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/6
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3746 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149730
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، كب�سولت القهوة اململوءة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 
�سوكولته باحلليب، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، م�سروبات اأ�سا�سها 

البابوجن، كاكاو، �ساي، �ساي مثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه املركاز للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151460
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأفران الهواء ال�ساخن )اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف 
والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرحبا لتجارة اأدوات الإنارة �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:.39585، دبي، الإمارت العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/29

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�س.ب: 858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151452
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  )الأجهزة  الرتفاع  قيا�س  اأجهزة 
الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي  الت�سوير 
والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو 
حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 
اآلية  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع  ن�سخ ال�سوت 
واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة 

حا�سوب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 0، مرحبا لتجارة اأدوات الإنارة �س.ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:.39585، دبي، الإمارت العربية املتحدة.
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/29

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151459
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تربيد الهواء )اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف 
والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرحبا لتجارة اأدوات الإنارة �س.ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:.39585، دبي، الإمارت العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/29

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151455
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية )الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير 
والقيا�س  الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي 
اأو حتويل  اأو فتح  والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل 
ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  اأو تنظيم  تكثيف  اأو 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوب 

ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرحبا لتجارة اأدوات الإنارة �س.ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:.39585، دبي، الإمارت العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/29

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149256
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خلدمات  واحلجز  الت�سليم  بخدمات  متعلقة  معلومات  تعر�س  اإلكرتونية  مواقع  توفـري 
وت�سليم  نقل  الطرود،  ت�سليم  الأطعمة،  ت�سليم  ال�سلع،  وتخزين  تغليف  النقل،  الت�سليم، 
الب�سائع، ت�سليم الر�سائل، الت�سليم ال�سريع للب�سائع بوا�سطة املركبات، توفـري املعلومات 
املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�سول اأثناء النقل، خدمات الت�سليم، التخزين املوؤقت ملواد الت�سليم، 
توفـري املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فـيما يتعلق بحالة ال�ستالم والت�سليم 

عرب الو�سول لالإنرتنت اأو بوا�سطة الهاتف، توفـري تتبع اإلكرتوين للطرود لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طلبات للتجارة العامة واملقاولت
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: القطعة 002، رقم الوحدة 00029، مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي، 
�سارع �سامل املبارك، حمافظة حويل، ال�ساملية، الكويت

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/13
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149255
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الإعالنية والرتويجية، توجيه الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم، خدمات اإدارة 
الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم، خدمات الطلبات املحو�سبة لالأطعمة والبقالة، خدمات 
الطلبات املحو�سبة التي تعر�س ال�سلع الإ�ستهالكية لالآخرين والأطعمة والبقالة، خدمات 
والبقالة،  والأطعمة  لالآخرين  الإ�ستهالكية  ال�سلع  تعر�س  التي  الإنرتنت  عرب  الطلبات 
تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي تعر�س ال�سلع 
الإنرتنت،  عرب  البقالة  حمالت  خدمات  والبقالة،  والأطعمة  لالآخرين  الإ�ستهالكية 
خدمات مقارنة الت�سوق، خدمات مراقبة واإدارة وتتبع الطرود وال�سحنات، خدمات مراقبة 
الت�سليم فـي الوقت املحدد لأغرا�س الأعمال، خدمات  وتتبع الطرود وال�سحنات ل�سمان 
ا�ست�سارات اإدارة الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم، توفـري اأنظمة اأ�سا�سها الويب وبوابات 
عرب الإنرتنت فـي جمال التجارة بني امل�ستهلكني والأعمال التجارية للم�ستهلكني لإدخال 
التجار  قبل  من  لال�ستخدام  بامل�ستهلكني  اخلا�سة  التف�سيالت  معلومات  وتعديل  واإدارة 

لإن�ساء واإدارة العرو�س للت�سليم للم�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طلبات للتجارة العامة واملقاولت
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: القطعة 002، رقم الوحدة 00029، مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي، 
�سارع �سامل املبارك، حمافظة حويل، ال�ساملية، الكويت

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/13
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107447
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما الأفراح للتجارة 
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واحلقائب  والأحذية  اجلاهزة  واملالب�س  والبخور  والعطور  التجميل  م�ستح�سرات  بيع 

والكماليات الأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البواج�س للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147900

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع البخور والعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثمار اخلري احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 319، ر.ب: 563، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/8/17
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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: 143577

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1386 فـي 2021/4/4م  

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة يا�سر و�سركائه املثالية للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الأ�سول املثالية للتجارة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة ال�سناعية، ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/2/9م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/2/16م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40463 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 833 فـي 2007/2/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فا�سون ا�س ار ال .اي ان, ليكويدازيون 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نييد ا�س.ار.ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيطالية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيا روما 99 - 13835 فايل مو�سو, اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيطاليا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/1م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/10م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40463 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 833 فـي 2007/2/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نييد ا�س.ار.ال 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: براندامورر ا�س.بي.ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيطالية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيا روما 99 - 13835 فايل مو�سو, اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيطاليا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/12/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8170 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 701 فـي 2001/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لوتو �سبورت ايطاليا ا�س بي اأيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ال تي دبليو ات�س بي , ال ال �سي

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

 ,10034 واي  ان  نيويـــــورك,  ايــــــي,  فـــــــي  اأيــــــه  فيفـــــث   530 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/15/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45483 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 852 فـي 2007/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بوردير اأي. بي. ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برميارب م.د.م.�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

الإمارات  دبــي,  تــي,  األ  جــي   ,1 �ســـي  بـــي  جـــي   ,903 مكتــــب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45484 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 852 فـي 2007/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بوردير اأي. بي. ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برميارب م.د.م.�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

الإمارات  دبـــي,  تــي,  األ  جــي   ,1 �ســي  بـــي  جـــي   ,903 مكتـــب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45485 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 852 فـي 2007/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بوردير اأي. بي. ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برميارب م.د.م.�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

الإمارات  دبـــي,  تــي,  األ  جــي   ,1 �ســي  بـــي  جـــي   ,903 مكتـــب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45486 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/5/27 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 852 فـي 2007/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بوردير اأي. بي. ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برميارب م.د.م.�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

الإمارات  دبـــي,  تــي,  األ  جــي   ,1 �ســي  بـــي  جـــي   ,903 مكتـــب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45618 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/5/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 852 فـي 2007/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بوردير اأي. بي. ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برميارب م.د.م.�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

الإمارات  دبـــي,  تــي,  األ  جــي   ,1 �ســي  بـــي  جـــي   ,903 مكتـــب  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11685

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 696 فـي 2001/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151, 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11686

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/12/28 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16092

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/12/28 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16093

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 722 فـي 2002/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16172

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 732 فـي 2002/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16173

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/12/29 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 722 فـي 2002/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55921

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55922

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55923

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55924

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز )باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55925

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55926

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55927

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55928

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90037

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1096 فـي 2015/4/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90038

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1096 فـي 2015/4/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110865

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/1/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1215 فـي 2017/10/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز )باربادو�س( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110866

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/1/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1215 فـي 2017/10/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز )باربادو�س( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110867

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/1/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1215 فـي 2017/10/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز ) باربادو�س ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 125679

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فور�سيزون�س هوتلز )باربادو�س( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرلندز( بي فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كينجز فوردويج 151 , 1043 جي ار اأم�سرتدام هولندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/15م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100100 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/12/25م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1159 فـي 2016/8/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة �سندان للتطوير �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مدينة �سنان �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 130 ر.ب: 1696, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/15/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144639 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/6/24م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1388 فـي 2021/4/18م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأنور �سامل العا�سمي للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: وريد امل�ستقبل �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 888 ر.ب:411, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/15/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105329

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: عبدالرحمن احلجري للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: الإ�ستدامة للتطوير التجاري 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28022 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/4/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 780 فـي 2002/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كالرن�س ا�س . ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سو�سييت فاينان�سري اف.�سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 رو بريتوك�س دوما�س 92200, نيويل, �سور, �سني, فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2011/12/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/9
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25147 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 31

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 772 فـي 2004/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مار�س, اإنكوربوريتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: رويال كانني يو. اإ�س. اأيه. اإنك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 500 فاونتني ليك�س بوليفارد, �سويت 100, �سرتيت ت�سارلز, 

ميزورى 63301, الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/12/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/16/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 47931 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 867 فـي 2008/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: براون جي ام بي ات�س  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دولوجنى اأبيلين�س�س اإ�س اأر اإل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيا اإل �سيتز, 47 - 31100, تريفيزو, اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/2/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 27596 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون�سون اند جون�سون 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فارما مار, ا�س. ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

فيجو,  كوملينار  ماين,  ل  اإندي.  بول,  رايز,  لو�س  دي  اأفدا.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

28770 مدريد, اإ�سبانيا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإ�سبانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/1/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/16/ 2022م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32831  

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 795 فـي 2005/7/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون�سون اند جون�سون 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فارما مار, ا�س. ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإ�سبانية - التجارة وال�سناعة

فيجو,  كوملينار  ماين,  ل  اإندي.  بول,  رايز,  لو�س  دي  اأفدا.  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

28770 مدريد, اإ�سبانيا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإ�سبانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/1/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/16/ 2022م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105498  

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/3م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1159 فـي 2017/4/2م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة باملريا للتجارة �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جدارا للتجارة �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/2/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/16/ 2022م
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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:

رقم م
�لعالمة

تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/7/11التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوربوري�سن175318

2012/7/11التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوربوري�سن275319

2012/8/12التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوبوري�سن375802

473711
ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت 

انونيوم �سريكيتي
2012/4/8التجارة وال�سناعة

2012/3/24التجارة وال�سناعة�سناعة تقنية البال�ستيك �س.م.م573434

2002/8/17التجارة وال�سناعةبنيفـيت كوزمتيك�س كومبني628773

2011/4/4التجارة وال�سناعةنورة بنت كرمي البلو�سي للتجارة767726

2011/5/6التجارة وال�سناعة�سيف الطوقي �س.م.م868531

1992/6/23التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي97103

2002/3/27التجارة وال�سناعة�سركة �سافول1027605

2002/3/27التجارة وال�سناعة�سركة �سافول1127606

1228059
ام ا�س دي انرتنا�سيونال جي اإم 

بي ات�س
2002/5/8التجارة وال�سناعة

1328060
ام ا�س دي انرتنا�سيونال جي اإم 

بي ات�س
2002/5/8التجارة وال�سناعة

2012/5/26التجارة وال�سناعةزويتي�س �سريفـي�سيز بي ال ال �سي1474504

2012/5/26التجارة وال�سناعةزويتي�س �سريفـي�سيز بي ال ال �سي1574505

1992/7/5التجارة وال�سناعةكينزو اأ�س ايه167145
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رقم م
�لعالمة

تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2002/1/13التجارة وال�سناعة�ستيت�ستبنغ بي دي او1727071

2002/1/13التجارة وال�سناعة�ستيت�ستبنغ بي دي او1827072

2002/1/13التجارة وال�سناعة�ستيت�ستبنغ بي دي او1927073

2002/3/5التجارة وال�سناعة�ساوث بيت�س بيفريج كومبني, انك2027422

2002/3/5التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك2127423

2002/3/18التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك2227508

2002/4/10التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك2327815

2002/4/22التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك2427942

2002/6/29التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك2528432

2002/10/27التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك2629261

2012/3/21التجارة وال�سناعة�ستوكلي فان كامب انك2773384

2012/5/21التجارة وال�سناعةبيب�سيكو انك2874412

2012/5/21التجارة وال�سناعةبيب�سيكو انك2974413

2012/5/27التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك3074568

2012/10/24التجارة وال�سناعةبيب�سيكو انك3176983

2012/11/11التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك3277268

2012/12/19التجارة وال�سناعةبيب�سيكو, انك3377948

3477949
فريتو لي تريدينغ كومباين 

جي ام بي ات�س
2012/12/19التجارة وال�سناعة

2002/1/5التجارة وال�سناعةوكالة زعني التجارية3527004

2002/1/5التجارة وال�سناعةوكالة زعني التجارية3627005

2002/1/5التجارة وال�سناعةوكالة زعني التجارية3727006

2002/1/23التجارة وال�سناعةاكور3827147

2012/3/26التجارة وال�سناعةوارنر برو�س انرت تاينمنت انك3973470
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رقم م
�لعالمة

تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/5/19التجارة وال�سناعةال�سروق لتقنية الزجاج �س.م.م 4074345

2011/6/11التجارة وال�سناعةنافذة ال�سرق للم�ساريع �س.م.م4168557

4269627
دي�سكفري كوميونيكي�سينز,

ال ال �سي
2011/8/8التجارة وال�سناعة

4369628
دي�سكفري كوميونيكي�سينز,

ال ال �سي
2011/8/8التجارة وال�سناعة

2002/2/2التجارة وال�سناعةجارارد هولدينغز ليمتد4427213

1992/2/24التجارة وال�سناعةدابر انديا املحدودة456635

1992/2/24التجارة وال�سناعةدابر انديا املحدودة466636

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م4772607

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م4872606

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م4972605

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م5072604

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م5172603

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م5272602

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م5372601

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م5472600

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م5572599

2012/2/7التجارة وال�سناعةجمموعة بي اإن الإعالمية ذ.م.م5672598
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رقم م
�لعالمة

تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2012/1/30التجارة وال�سناعةمني �سافـيتي ابليان�سيز كومباين5772494

5827550
ابجون مانوفاكتريينغ ايرلند 

انليمتد كومباين
التجارة وال�سناعة

 

2002/3/20

2012/2/22التجارة وال�سناعةقطر لالألومنيوم املحدودة5972869

2012/2/22التجارة وال�سناعةقطر لالألومنيوم املحدودة6072870

2012/2/22التجارة وال�سناعةقطر لالألومنيوم املحدودة6172871

6275178
دبي تران�سبورت كومباين

 ال ال �سي
2012/7/3التجارة وال�سناعة

6375179
دبي تران�سبورت كومباين 

ال ال �سي
2012/7/3التجارة وال�سناعة

6475180
دبي تران�سبورت كومباين

 ال ال �سي
2012/7/3التجارة وال�سناعة

6575350
فـيزا انرتنا�سيونال 

�سريفـي�سز ا�سو�سي�س
التجارة وال�سناعة

 

2012/7/15

6675351
فـيزا انرتنا�سيونال 

�سريفـي�سز ا�سو�سي�س
2012/7/15التجارة وال�سناعة

1992/11/4التجارة وال�سناعةكراون براند�س ليمتد676738
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ا�ستــــدراك

بالإ�شــارة اإىل اإعالن بدء اأعمـال الت�شفيـــة ل�شركـة اخلليج للخدمــات اجليوفنيــة وفحــ�ص 

املواد �ص.م.م، املن�شور فـي اجلريدة الر�شمية العدد )1138(، ال�شـادر بتاريخ 4 جمادى الثانية 1437هـ، 

املوافـق 13 مار�ص 2016م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�شناعــــة وترويــج ال�شتثمــار اإىل اأنه قد 

مت عزل امل�شفي / مكتب �شرية الهادي وعبدالرحمن النافع و�شركاوؤهم، وتعيني الأفا�شل / 

اجلميع  وعلى  اأعــاله،  املذكورة  لل�شركـة  م�شفيا  احل�شابات،  لتدقيق  اخل�شيبي  �شامل  مكتب 

مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي:

�ص.ب: 428 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24665355 - 99461960

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب احل�صافة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القدمية للتنمية واال�صتثمار �ش.م.م

يعلن مكتب �حل�صافة لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�القت�صادية �أنـه يقــوم 
�ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ال�صتثمار  للتنمية  �لقدمية  �صركة  بت�صفـيــة 
�لـتجاري بالرقـم ١٧٠٢٧٩٣, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:١٧١ ر.ب:٦٢٠ 

 هاتف رقم:٩٥٨٤٢٤٨٣ -٢٤٤٨٦٠٧٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرائد للتنمية التقنية واال�صتثمار �ش.م.م

يعلن مكتب �حل�صافة لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�القت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ال�صتثمار  �لتقنية  للتنمية  �لر�ئد  �صركة 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٧٣٠٧٧٠ بالرقـم 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:١٧١ ر.ب:٦٢٠ 

 هاتف رقم:٩٥٨٤٢٤٨٣ -٢٤٤٨٦٠٧٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرمي للتنمية ال�صياحية واال�صتثمار �ش.م.م

يعلن مكتب �حل�صافة لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�القت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �ش.م.م,  و�ال�صتثمار  �ل�صياحية  للتنمية  �لرمي  �صركة 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٥٨٩٣١٨ بالرقـم 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:١٧١ ر.ب:٦٢٠ 

 هاتف رقم:٩٥٨٤٢٤٨٣ -٢٤٤٨٦٠٧٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االعمار ال�صريع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �ملكتب �الإقليمي - حما�صبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �العمار �ل�صريع 
 ,١٨٣٥٥٩٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ملقاوالت  للتجارة 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
الغربة اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 
 هاتف رقم:٢٤١١٦٩٣٦  فاك�ش رقم:٢٤١١٧١٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفردان املتطورة �ش.م.م
يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة 
وفقا   ,١٢٧٠٩٧٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ملتطورة  �لفرد�ن 
التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �لغـيــــر,  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٠٠٤٤٩٣  تلفاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صرار املعمار لالإن�صاء واالأعمال �ش.م.م

يعلن مكتب �حلمد�ين �لذهبية لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�الأعمال  لالإن�صاء  �ملعمار  �أ�صر�ر 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٢/٢م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١١٨٣١٨٩
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 
 هاتف رقم:٩٩٣٥١١١٦ - ٢٤٩٩١٨٩٩  فاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الفطيم ملراكز الت�صوق �ش.م.م
يعلن مكتب �لكون - حما�صبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �لفطيم ملر�كز 
�لت�صوق �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨٧٤٤٧, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
اخلو�ش ال�صاد�صة - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اأحمد بن �صالح بن حممد الر�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة رونق الربكة للم�صاريع التجارية احلديثة - ت�صامنية

�لربكة  رونق  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لر�صيدي  حممد  بن  �صالح  بن  �أحمد  يعلن 
للم�صاريع �لتجارية �حلديثة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 
١٢٧٥٤٧٣, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:١٦١ ر.ب:٣١٥ 

 هاتف رقم:٩٥٥٤٢١٥٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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�صعيد بن �صعيد بن افرج املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صعيد بن �صعيد افرج املهري و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صعيد بن �صعيد بن �فرج �ملهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صعيد بن �صعيد �فرج 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - للتجارة  و�صريكه  �ملهري 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٢/٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٢٣٥٠٧
كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٨٥٧٨٨٨٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة �صليم الذهبية للتجارة - ت�صامنية

�لذهبية  �صليم  بهجة  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملهري  �فرج  بن  �صعيد  بن  �صعيد  يعلن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٣٦١١, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٢/٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٨٥٧٨٨٨٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنوار �صليم الدولية للتجارة - ت�صامنية

�لدولية  �صليم  �أنو�ر  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملهري  �فرج  بن  �صعيد  بن  �صعيد  يعلن 
للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٨٤٩٢, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٢/٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة ظفار

 هاتف رقم:٩٨٥٧٨٨٨٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عثمان بن عبداللـه بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برقان العاملية �ش.م.م

�لعاملية  يقــوم بت�صفـيــة �صركة برقان  �أنـه  �لبلو�صي  يعلن عثمان بن عبد�للـه بن علي 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٩٦٧٧, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠١٨/٢/٢٧م,  �ملوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٥٦٥ ر.ب:١٠٠ 
هاتف رقم:٩٢٠٢١١٤٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

�صعيد بن حممد بن �صهيل م�صن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صعلة خلدمات النفط والغاز - ت�صامنية
يعلن �صعيد بن حممد بن �صهيل م�صن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صعلة خلدمات �لنفط 
و�لغاز - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٨٤٤٣, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١/٣٠م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
عوقد - والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٣١٥ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٩٨٥١١١٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القافلة الدولية �ش.م.م

يعلن �صعيد بن حممد بن �صهيل م�صن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لقافلة �لدولية �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٠٩٧٥٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١/٣٠م, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
عوقد - والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:٣١٥ ر.ب:٢١١ 
هاتف رقم:٩٩٨٥١١١٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

خالد بن �صامل بن حمد املغدري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املغدري للتطوير العقاري - تو�صية

يعلن خالد بن �صامل بن حمد �ملغدري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملغدري للتطوير �لعقاري - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٠٩٤٥, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/١/١٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
 والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٢٦٢١١٨٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صروح الوطنية املتكاملة �ش.م.م

يعلن خالد بن �صامل بن حمد �ملغدري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صروح �لوطنية �ملتكاملة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٣١٨٤, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/١/١٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
 والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٢٦٢١١٨٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

حممد بن ربيع بن را�صد الر�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبواب الربيع للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن حممد بن ربيع بن ر��صد �لر�صيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أبو�ب �لربيع للتجارة 
و�ملقاوالت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٠٢٦٧, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٥٣٣ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٩٨٥٩٩٩٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد الر�صيدي واأوالده �ش.م.م

يعلن حممد بن ربيع بن ر��صد �لر�صيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة حممد �لر�صيدي و�أوالده 
بالرقـم ١٢٥٨٤٦٩, وللم�صفي وحـده حــــــق  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �ش.م.م, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٥٣٣ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٩٨٥٩٩٩٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

رمي بنت خمي�ش بن �صعيد الغيالنية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة و�صاب اخلري للتجارة - ت�صامنية

تعلن رمي بنت خمي�ش بن �صعيد �لغيالنية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة و�صاب �خلري للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٢٤٣١, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/١/٢٥م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــية  �جلميــع مر�جعــــة 

�الآتـي:
�ش.ب:١٠٠ ر.ب:٤١٦ 

هاتف رقم:٩٦٦٦٣٦٤٧ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

�صم�صة بنت جان حممد بن ميار البلو�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اجليل اخلام�ش احلديثة �ش.م.م

تعلن �صم�صة بنت جان حممد بن ميار �لبلو�صية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �جليل 
وفقا   ,١١٣٦٤٩٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �حلديثة  �خلام�ش 
التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٤١٩٧٢٧٦ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

خالد بن حمد بن حممد املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت االأحالم للم�صاريع املتحدة �ش.م.م

يعلن خالد بن حمد بن حممد �ملخيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بيت �الأحالم للم�صاريع 
التفاق  وفقا   ,١٠٨١٥٧٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ملتحدة 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٢/٩م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٤٤٥٥٤٨٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

ماهر بن ال�صغري بن �صامل املبيح�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صيبي لال�صتثمار �ش.م.م

يعلن ماهر بن �ل�صغري بن �صامل �ملبيح�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �مل�صيبي لال�صتثمار 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٤٥٣٤٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 
فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٤٤٠ ر.ب:٤٢٠

هاتف رقم:٩٨٧٨٠٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

علي بن خلفان بن بخيت املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع الوثبة للتجارة واخلدمات - تو�صية

يعلن علي بن خلفان بن بخيت �ملقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ربوع �لوثبة للتجارة 
و�خلدمات - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٣٢٤١٨٤٠, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم:٩٧٨٠٦٦٦١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

علي بن �صامل بن اأحمد اجلحفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة الفتوه الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن علي بن �صامل بن �أحمد �جلحفلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لفتوه �لوطنية للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٩٦٣٨, وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٦٢٩٣٠٣١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

علي بن طالب بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإبت�صامة ال�صفاء �ش.م.م

يعلن علي بن طالب بن حممد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �إبت�صامة �ل�صفاء �ش.م.م, 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣١٤٧٨٢, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣٤٧٦١٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

رامي�ش جامنادا�ش كيمجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرية لال�صت�صارات املالية �ش.م.م

يعلن ر�مي�ش جامناد��ش كيمجي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صرية لال�صت�صار�ت �ملالية �ش.م.م, 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٣٧٩٩٨٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�صقط

�ش.ب:٢٤٥٣ ر.ب:١١٢
هاتف رقم:٩٨٢٢٩٩٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

خلفان بن حمد بن �صيف امل�صايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صوار ح�صن امل�صايخ - تو�صية

يعلن خلفان بن حمد بن �صيف �مل�صايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �أ�صو�ر ح�صن �مل�صايخ - 
تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦١٥٨٥, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢١/١٢/١٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
 والية �صور - حمافظة جنوب ال�صرقية

هاتف رقم:٩٩٥٣٧٧٠٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

خلفان بن علي بن را�صد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رعود لوى للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن خلفان بن علي بن ر��صد �لغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رعود لوى للتجارة و�ملقاوالت - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٣٦٠١, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٣٢ ر.ب:٣٢٥

هاتف رقم:٩٨٠٨٠٣٤٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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حممد بن �صيف بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صواري الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �صيف بن حممد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ل�صو�ري �لوطنية للتجارة 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,٦٠٧٩٧٨٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
فـــي كافــــــة  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي  �أمــام  �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة  متثيـــــل 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب:٥٣٣ ر.ب:٣١٩
هاتف رقم:٩٨٥٩٩٩٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

منذر بن عبداللـه بن �صليم ال�صكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صرق للتكنولوجيا �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �مل�صرق للتكنولوجيا  يعلن منذر بن عبد�للـه بن �صليم �ل�صكيلي 
�ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٢٥٣٠٥٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٨٩٦١٥٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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�صليمان بن علي بن عبا�ش العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأهلية لالإن�صاءات �ش.م.م

يعلن �صليمان بن علي بن عبا�ش �لعجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأهلية لالإن�صاء�ت �ش.م.م, 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,٣١٤٦٠٨١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٢٤ ر.ب:٣١٥

هاتف رقم:٩٩٣١٠٦٥٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

را�صد بن حممد بن نا�صر الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط الفيا�ش للتجارة - ت�صامنية

يعلن ر��صد بن حممد بن نا�صر �لزيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة خط �لفيا�ش للتجارة - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٦٧٥٠, وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:٥١٢ ر.ب:٥٧١

هاتف رقم:٩٩٢٢٠٠٦٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اإبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اآ�صيان �ش.م.م
يعلن �إبر�هيم بن علي بن عبد�للـه �لفار�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �آ�صيان �ش.م.م, 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٢٦٥٩٠٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٦٥٤ ر.ب:٣١١
هاتف رقم:٩٩٨٩١٠٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

زهران بن خلفان بن �صعيد التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صائم بركة املوز �ش.م.م
�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ن�صائم بركة �ملوز  يعلن زهر�ن بن خلفان بن �صعيد �لتوبي 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٩٢٠٩٧, وفقا التفاق �ل�صركاء 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١/١٨م,  �ملوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٤٤٨٣٠٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب ال�صرق االأو�صط لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأف�صل للم�صاريع ال�صحية �ش.م.م
يعلن مكتب �ل�صرق �الأو�صط لتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأف�صل للم�صاريع 
التفاق  وفقا   ,١٢١٤٥٣٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ل�صحية 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١١/٢١م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�صقط

�ش.ب:١٢٦ ر.ب:١٠٣
هاتف رقم:٩٧١٣٩٤٧٥ -٢٤٢٢٢٤٣٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

ندمي بن يو�صف بن بري حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة ال�صحراء للنقليات �ش.م.م
يعلن ندمي بن يو�صف بن بري حممد �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بو�بة �ل�صحر�ء 
للنقليات �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٤٥١٩, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٥٢٨١٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

عمر بن اأحمد بن �صهيل ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صعيد �صليمان بالل البلو�صي و�صركاه للتجارة �ش.م.م

يعلن عمر بن �أحمد بن �صهيل �ل�صنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صعيد �صليمان بالل �لبلو�صي 
و�صركاه للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ٢١٦٣٧٤٨, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة ظفار

�ش.ب:١٠٩٩ ر.ب:١١١
هاتف رقم:٩٧٢٥١٥٢٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

عامر بن حمود بن عامر اجلديلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيح جرين للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن عامر بن حمود بن عامر �جلديلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صيح جرين للتجارة و�ملقاوالت - 
ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٠٩٦١٩, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم:٩٢٢٢١٨١٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

�صالح بن اأحمد بن �صليمان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االآرام للتجارة - ت�صامنية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الآر�م للتجارة - ت�صامنية,  يعلن �صالح بن �أحمد بن �صليمان �لهنائي 
و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٣٢٩٧, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٩٨٤٠٠٠٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صامل بن خمي�ش بن �صامل الفراجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفنية العربية للت�صويق ال�صريع - تو�صية

يعلن �صامل بن خمي�ش بن �صامل �لفر�جي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لفنية �لعربية للت�صويق 
�ل�صريع - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦١٩٧٠, وللم�صفي وحـده 
فـــي  �مل�صفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�صفـيـــة  �ل�صركـــــــة فـي  حــــــق متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩١٤٤٤٣٣٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

�صيخة بنت علي بن �صعيد النعيمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابن خ�صراء الوطنية �ش.م.م

تعلن �صيخة بنت علي بن �صعيد �لنعيمية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة �بن خ�صر�ء �لوطنية 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٥١٧٩, وللم�صفية وحـدها حــــــق 
فـــي  �مل�صفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٩٨٤٠٠٠٩ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البيادر احلديثة للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  �لبيادر �حلديثة  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  �أنـها  �لنعيمية  �صعيد  بن  علي  بنت  �صيخة  تعلن 
حــــــق  وحـدها  وللم�صفية   ,٨٠٧٦٣٦٧ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم:٩٩٨٤٠٠٠٩ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية
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�صاملة بنت �صام�ش بن حمد احلكمانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جزر حموت ال�صاملة �ش.م.م

تعلن �صاملة بنت �صام�ش بن حمد �حلكمانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �صركة جزر حموت �ل�صاملة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٩٦٢٦٨, وللم�صفية وحـدها حــــــق 
فـــي  �مل�صفـــية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم:٩٩٣٢٦٠٢٣ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

اأميمة بنت را�صد بن عبداللـه ال�صنانية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الت�صميم املثايل �ش.�ش.و

�ملثايل  �لت�صميم  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  �أنـها  �ل�صنانية  عبد�للـه  بن  ر��صد  بنت  �أميمة  تعلن 
�ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٧٥٣٤٠, وللم�صفية وحـدها حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
احليل ال�صمالية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب:١٥ ر.ب:١١٦
هاتف رقم:٩٩٥٧٧٣٠٥ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية
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حممد بن مبارك بن �صامل املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ح�صن الفيحاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حممد بن مبارك بن �صامل �ملنذري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة ح�صن �لفيحاء للتجارة 
التفاق  وفقا   ,١٧٩٧٣٧٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ملقاوالت 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٢٧٢٠٧٢٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يو�صف بن ح�صن بن حممد الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صار اخلط ال�صريع للتجارة �ش.م.م

يعلن يو�صف بن ح�صن بن حممد �لفار�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صار �خلط �ل�صريع 
للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٢٠٨٣٢, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم:٩٩٥٥٨٠٥٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب النربا�ش املتاألق ملراجعة وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرايا االأندل�ش للتجارة �ش.م.م

مر�يا  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�صابات  وتدقيق  ملر�جعة  �ملتاألق  �لنرب��ش  مكتب  يعلن 
�الأندل�ش للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٤١٤٨, وللم�صفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٧٩٦٦٦٤٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمهزو املطابع واملكاتب �ش.م.م

يعلن �ملكتب �الإقليمي - حما�صبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة جمهزو �ملطابع و�ملكاتب 
�أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٦٨٧٤, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ  �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�صفي وحـده  ٢٠٢١/١٢/١٩م, 
�لعنو�ن  علــى  �ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�الآتـي:
الغربة اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 
 هاتف رقم:٢٤١١٦٩٣٦  فاك�ش رقم:٢٤١١٧١٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زلفى اخلري �ش.�ش.و
يعلن مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �القت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
وفقا   ,١٣٦٢٩٩٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.�ش.و,  �خلري  زلفى  �صركة 
التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١/٢, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

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

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يو�صف بن هالل بن داروك البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة مطعم املاأكوالت الزجنبارية وال�صعبية �ش.م.م

يعلن يو�صف بن هالل بن د�روك �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة مطعم �ملاأكوالت �لزجنبارية 
التفاق  وفقا   ,١٢٤٦٥٨٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ل�صعبية 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�صفي  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٤م,  �ل�صركاء 
باأعمــال �ل�صركـــة  �لتــي تتعلــــق  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٣٥٣٥٩٩٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

اأمل بنت �صليمان بن حمد املعولية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء القرم للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
�لقرم للتجارة  �أ�صو�ء  تقــوم بت�صفـيــة �صركة  �أنـها  �ملعولية  �صليمان بن حمد  �أمل بنت  تعلن 
و�ملقاوالت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٥٩٢٧٧٧, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب:١٧١ ر.ب:١٢٢

هاتف رقم:٩٣٣١٨٨٦٦ 
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية

ملياء بنت علي بن عبداللـه الكم�صكية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة رمال �صحار الع�صرية للتجارة واملقاوالت - تو�صية

�لع�صرية  رمال �صحار  �صركة  بت�صفـيــة  تقــوم  �أنـها  �لكم�صكية  عبد�للـه  بن  علي  بنت  ملياء  تعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٢٦٢٥,  وللم�صفية 
وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٣٢٦ ر.ب:٣٢٦
هاتف رقم:٩٧١٢٩٠٤٠ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

حممد بن اأحمد بن اجهام �صفرار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البريق للجب�ش �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن �جهام �صفر�ر �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لبريق للجب�ش �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٣١٥٤٧٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة 
٢٠٢١/٨/١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
 والية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٤٩٣٣٩٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صعيد بن حممد بن �صعيد ال�صحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة روابي اخلري ال�صاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �صعيد بن حممد بن �صعيد �ل�صحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رو�بي �خلري �ل�صاملة 
 ,١١٢٢٧٥٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ملمقاوالت  للتجارة 
وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم:٩٩٨٣٣٣٦١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

ح�صني بن علي بن �صامل ال�صنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة العاملية الذهبية للمعار�ش واملوؤمترات �ش.م.م

يعلن ح�صني بن علي بن �صامل �ل�صنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعاملية �لذهبية للمعار�ش 
وللم�صفي   ,١٣٣١٦٢١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  و�ملوؤمتر�ت 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �صاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب:١٣٤١ ر.ب:٢١١
هاتف رقم:٧٩٤٤٤٤٤١ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

نا�صر بن عبداللـه بن حمود احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحراث الذهبي للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن عبد�للـه بن حمود �حلب�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملحر�ث �لذهبي للتجارة 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٢٢١٧, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 
٢٠٢٢/٢/١٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
 والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم:٩٢٩٣٤٠٤٤ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

حممد بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة توريدات امل�صاريع الع�صرية �ش.م.م

يعلن حممد بن مر�د بن عبد�لرحمن �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة توريد�ت �مل�صاريع 
�لع�صرية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٢٤٢٠٨, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 العذيبة - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب:٢٢٩٥ ر.ب:١٣٠
هاتف رقم:٢٤٥٩٦٨٦٤ -٩٥٨٢٢٠٧٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

يعقوب بن �صامل بن حممد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأفق للخدمات الهند�صية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأفق للخدمات  يعلن يعقوب بن �صامل بن حممد �حلامتي 
�لهند�صية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦١٤٢٧, وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٢/٦م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٥٣٢٢٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

احل�صني بن حممد بن حممد دماج
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة احل�صني دماج و�صركائه الدولية للتجارة �ش.م.م

يعلن �حل�صني بن حممد بن حممد دماج �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �حل�صني دماج و�صركائه 
�لدولية للتجارة �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٩٩٥٤٥, وفقا التفاق 
�أمــام  �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
  والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�صرقية

�ش.ب:١١٩ ر.ب:٤١٢
هاتف رقم:٩٤١٧٧٩٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإبراهيم بن طالب بن اإبراهيم البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال م�صي للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلن �إبر�هيم بن طالب بن �إبر�هيم �لبلو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة رمال م�صي للتجارة 
وللم�صفي   ,٣١٤٥٠٤٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - و�ملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
  والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب:٩٧ ر.ب:٣٢٢
هاتف رقم:٩٩٧٩٦٨٣٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

نا�صر بن �صلطان بن عامر الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دروع العمارة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن نا�صر بن �صلطان بن عامر �لدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة دروع �لعمارة للتجارة 
و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٢٢٤٩, وفقا التفاق 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 �ش.ب:٥٥ ر.ب:٤١٥

هاتف رقم:٩٦٧٦٧٢٣٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

هود بن يحيى بن �صامل احلوقاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأولى لال�صتثمارات الدولية �ش.م.م

يعلن هود بن يحيى بن �صامل �حلوقاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �الأولى لال�صتثمار�ت 
وللم�صفي   ,١٣٢٥٢٠٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �لدولية 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 هاتف رقم:٩٦٦٩٩٩٨٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

�صليمان بن را�صد بن �صعيد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القرية املثالية للم�صاريع املتميزة �ش.م.م
يعلن �صليمان بن ر��صد بن �صعيد �لناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لقرية �ملثالية للم�صاريع 
التفاق  وفقا   ,١١٨٦٦٣٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ملتميزة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٨٨٩٤٤٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صعيد بن مبارك بن �صعيد ال�صهي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة بحار الياقوت املتحدة للمقاوالت والت�صييد - تو�صية

يعلن �صعيد بن مبارك بن �صعيد �ل�صهي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة بحار �لياقوت �ملتحدة للمقاوالت 
و�لت�صييد - تو�صية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٩١٣٣, وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 �ش.ب:١٨ ر.ب:٣١٥
هاتف رقم:٩٥٢٠٠٠٠٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1430(

فهد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف امل�سيبي للتجارة - ت�سامنية
امل�ضيبي  م�ضارف  �ضركة  بت�ضفـيـة  يقوم  اأنـه  احلارثــي  عبداللـه  بن  �ضالــم  بن  فهــد  يعلن 

للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 7076568، وفقا التفاق 

ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢٢/1/٢7م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ص.ب: 527 ر.ب: 511

 هاتف رقم: 99551842 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
اأبو بكر بن علي بن اإبراهيم البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سركاء الو�سول �ص.م.م

يعلن اأبو بكر بن علي بن اإبراهيم البلو�ضي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة �ضركاء الو�ضـول �ش.م.م، 

وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1٢83505، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�ضركــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 335 ر.ب: 133

 هاتف رقم: 99544000 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرم لالأعمال �ص.م.م

يعلن اأبو بكر بن علي بن اإبراهيم البلو�ضي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة احلرم لالأعمال �ش.م.م، 

وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1301393، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 335 ر.ب: 133

 هاتف رقم: 99544000 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحطة اخلليجية العاملية �ص.م.م

يعلن اأبو بكر بن علي بن اإبراهيم البلو�ضي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركــة املحطـــة اخلليجيــة 

العاملية �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1٢5073٢، وللم�ضفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

املعبيلة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 335 ر.ب: 133

 هاتف رقم: 99544000 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن عبداللـه بن �سعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع القريحة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن علي بن عبداللـه بن �ضعيد الوهيبي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة ربوع القريحة للتجارة 

واملقاوالت - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 10٢7994، وللم�ضفي 

وحـده حـق متثيــل ال�ضركــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 99353990
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة مركز �سنا�ص ملطابخ الالأملنيوم والزجاج املزخرف - ت�سامنية

مركز  �ضركة  بت�ضفـيـة  يقوم  اأنـه  الفار�ضي  عبدالكرمي  بن  عبداللـه  بن  عبدالكرمي  يعلن 

�ضنا�ش ملطابخ الالأملنيوم والزجاج املزخرف - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري 

الغـيــــر،  اأمــام  ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة  1016383، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�ص.ب: 32 ر.ب: 325
 هاتف رقم: 96190040

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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بدر بن نا�سر بن حمود الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني بن مطري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن بدر بن نا�ضر بن حمود الرا�ضدي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة ح�ضني بن مطري و�ضريكه 

للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1٢46856، وفقا التفاق 

الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢1/10/٢7م،  املوؤرخ  ال�ضركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 99525441
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
موزة بنت حممد بن را�سد اجلرادية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سالم ال�ساملة - ت�سامنية

تعلن موزة بنت حممد بن را�ضد اجلرادية اأنـها تقوم بت�ضفـيـة �ضركة اإعمار ال�ضالم ال�ضاملة - 

ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1٢5517٢، وفقا التفاق ال�ضركاء 

املوؤرخ ٢0٢٢/1/31م، وللم�ضفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

حمافظة جنوب الباطنة
 هاتف رقم: 92285288

كمــــا تدعــــو امل�ضفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـية 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــية
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را�سد بن حمد بن �سعود ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطريق امللكي للتجارة �ص.م.م

يعلن را�ضد بن حمد بن �ضعود ال�ضبلي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة الطريق امللكي للتجارة �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�ضركاء  1٢71747، وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�ضجلـــة 

٢0٢1/1٢/٢9م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 95271770

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا االإبداع للخدمات �ص.م.م

يعلن را�ضد بن حمد بن �ضعود ال�ضبلي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة زوايا االإبداع للخدمات �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�ضركاء  التفاق  وفقا   ،1٢53045 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة 

٢0٢1/1٢/٢9م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 98961555

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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را�سد بن �سامل بن خمي�ص الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابر امل�سنعة �ص.م.م

يعلن را�ضد بن �ضامل بن خمي�ش الرزيقي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة منابر امل�ضنعة �ش.م.م، 

وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�ضجـــل الـتجاري بالرقـم 1٢90747، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 92226094
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سامل الرزيقي لالأعمال الرائدة - تو�سية

الرزيقي  �ضامل  اأبو  �ضركة  بت�ضفـيـة  يقوم  اأنـه  الرزيقي  خمي�ش  بن  �ضامل  بن  را�ضد  يعلن 

 ،1٢95431 اأمانـــة ال�ضجـــل الـتجاري بالرقـم  لـــدى  لالأعمال الرائدة - تو�ضية، وامل�ضجلـــة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي 

مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 92226094
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن �سهيل بن حماد غوا�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سهيل بن حماد و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة علي بن �ضهيل بن حماد  يعلن علي بن �ضهيل بن حماد غوا�ش 

و�ضركاه للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�ضجـــل الـتجاري بالرقـم ٢155435، 

فـي  ال�ضركة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢٢/٢/8م،  املوؤرخ  ال�ضركاء  التفاق  وفقا 

الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 96942222
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن نا�سر بن �سليمان اللمكي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم واحد �ص.م.م

يعلن حممد بن نا�ضر بن �ضليمان اللمكي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة �ضهـــم واحـــد �ش.م.م، 

وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�ضجـــل الـتجاري بالرقـم 13٢٢914، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 99166014

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن خلفان بن بخيت املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة الذهبية املتحدة �ص.م.م

يعلن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة الواحة الذهبية املتحدة 

�ش.م.م، وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�ضجـــل الـتجاري بالرقـم 10579٢4، وللم�ضفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم: 98087995

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن خلفان بن عبداللـه التوبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البازلت املتحدة - ت�سامنية

يعلن حممد بن خلفــان بن عبداللـــه التوبــي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة م�ضاريـــع البازلـــت 

املتحدة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�ضجـــل الـتجاري بالرقـم 1010116، وللم�ضفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 831 ر.ب: 111
 هاتف رقم: 99349234

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب الروؤية - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مراق الدولية �ص.م.م

يعلن مكتب الروؤية - حما�ضبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة مراق الدولية �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�ضركاء  13٢6194، وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�ضجلـــة 

٢0٢1/10/18م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

�ص.ب: 1540 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 24563632 فاك�ص رقم: 24563589

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النمط املتميز الدولية �ص.م.م

املتميز  النمط  �ضركة  بت�ضفـيـة  يقوم  اأنـه   - قانونيون  حما�ضبون   - الروؤية  مكتب  يعلن 

الدولية �ش.م.م، وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�ضجـــل الـتجاري بالرقـم 13٢7838، وفقا التفاق 

ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢1/10/18م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 1540 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 24563632 فاك�ص رقم: 24563589

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بالتينيوم لل�سناعات �ص.م.م

يعلن مكتب الروؤية - حما�ضبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة بالتينيوم لل�ضناعات 

�ش.م.م، وامل�ضجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�ضجـــل الـتجاري بالرقـم 1175943، وفقا التفاق ال�ضركاء 

الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  ٢0٢٢/1/5م،  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

�ص.ب: 1540 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 24563632 فاك�ص رقم: 24563589

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
زكية بنت علي بن �سلطان ال�سبيبية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املظلة الزرقاء �ص.م.م

تعلن زكية بنت علي بن �ضلطان ال�ضبيبية اأنـها تقوم بت�ضفـيـة �ضركة املظلة الزرقاء �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�ضركاء  1090397، وفقا التفاق  بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�ضجلــة 

٢0٢٢/٢/8م، وللم�ضفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 96000977

كمــــا تدعــــو امل�ضفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـية 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــية
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مكتب الرا�سد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اجلنيبي العاملية لل�سيارات والتجارة )املنطقة احلرة( �ص.م.م

يعلن مكتـــب الرا�ضــد الدوليــة لتدقيــق احل�ضابــات واال�ضت�ضارات اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة 

اجلنيبي العاملية لل�ضيارات والتجارة )املنطقة احلرة( �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجـل 

اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركة  1٢18149، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم  الـتجاري 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ص.ب: 781 ر.ب: 411
 هاتف رقم: 25546831 - 99344955 - 99690547

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
اإبراهيم بن �سالح بن حمود البطا�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الذهبية للتموين �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة اخلدمات الذهبية  يعلن اإبراهيم بن �ضالح بن حمود البطا�ضي 

وللم�ضفي   ،1167866 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  للتموين 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 99117007 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن �سعيد بن حميد الرقي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت م�سقط خلدمات النفط والغاز - تو�سية

اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة بيت م�ضقط خلدمات  الرقي�ضي  يعلن علي بن �ضعيد بن حميد 

وفقا   ،1٢64986 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  تو�ضية،   - والغاز  النفط 

التفاق ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢٢/٢/10م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم: 94433944 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايرامان للحديد �ص.م.م

يعلن علي بن �ضعيد بن حميد الرقي�ضي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة ايرامان للحديد �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�ضركاء  وفقا التفاق   ،136٢436 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�ضجلــة 

٢0٢٢/٢/10م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

�ص.ب: 333 ر.ب: 421
 هاتف رقم: 94433944 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد م�سقط للتجارة �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركــة رواد م�ضقــط  يعلن عبداللـــه بــن مــرزوق بــن اجلهــام ال�ضليمــي 

التفاق  وفقا   ،6070833 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢1/8/٢6م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 92172122 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
خلفان بن مبارك بن عبداللـه القطيطي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا الورد �ص.م.م

يعلن خلفان بن مبارك بن عبداللـه القطيطي اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركــة �ضرايا الورد �ش.م.م، 

وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجـل الـتجاري بالرقـم 1335٢0٢، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�ضركة فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 286 ر.ب: 326

 هاتف رقم: 99361415 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقاوالت اخلرو�سي الذهبية �ص.�ص.و
اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة  الذهبية لتدقيق احل�ضابات واال�ضت�ضارات  يعلن مكتب احلمداين 

مقاوالت اخلرو�ضي الذهبية �ش.�ش.و، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجـل الـتجاري بالرقـم 11406٢1، 

وفقا التفاق ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢٢/1/30م، وللم�ضفي وحده حق متثيـل ال�ضركة فـي الت�ضفـية 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - �سكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835 - الطابق الثالث - �سقة رقم: 310
�ص.ب: 575 ر.ب: 130

 هاتف رقم: 99004493 فاك�ص رقم: 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوج االأحمر العاملية لال�ستثمار �ص.م.م

يعلن مكتب املحا�ضب املايل الدويل لتدقيق احل�ضابات اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة املوج االأحمر 

  ،133450٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـل  اأمانـــة  لــدى  وامل�ضجلــة  العامليـــة لال�ضتثمـــار �ش.م.م، 

وللم�ضفي وحده حق متثيـل ال�ضركة فـي الت�ضفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 434 ر.ب: 320

 هاتف رقم: 99602645
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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يو�سف بن اأحمد بن �سعيد الهاجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهاجري الذهبية �ص.م.م
الهاجـــري  اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة م�ضاريـــع  الهاجري  اأحمد بن �ضعيد  يعلن يو�ضف بن 

وللم�ضفي   ،1٢04٢73 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  الذهبية 

امل�ضفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�ضفـية  فـي  ال�ضركة  وحده حق متثيـل 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
�ص.ب: 312 ر.ب: 311

 هاتف رقم: 92785611 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن حممد بن را�سد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة املغامر لتنظيم واإدارة وت�سويق االأحداث الريا�سية واملغامرات �ص.م.م
يعلن �ضعيد بن حممد بن را�ضد احلجري اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة املغامر لتنظيم واإدارة 

الـتجاري  ال�ضجـل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م،  واملغامرات  الريا�ضية  االأحداث  وت�ضويق 

بالرقـم 1٢6888٢، وللم�ضفي وحده حق متثيـل ال�ضركة فـي الت�ضفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

الغبي - والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية
�ص.ب: 21 ر.ب: 421

 هاتف رقم: 99354594 
كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن خلفان بن �سعيد احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الف�سي الالمع �ص.م.م

يعلن اأحمد بن خلفان بن �ضعيد احل�ضني اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركة احلجر الف�ضي الالمع 

ال�ضركاء  التفاق  وفقا   ،1305708 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢0٢٢/1/3م، وللم�ضفي وحده حق متثيـل ال�ضركة فـي الت�ضفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان 

الآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 99061800 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
خالد بن �سعود بن داود الرئي�سي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سمم لال�ست�سارات الهند�سية �ص.م.م

اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركـــة امل�ضمـــم لال�ضت�ضـــارات  يعلن خالد بن �ضعود بن داود الرئي�ضي 

150493٢، وفقا التفاق  اأمانة ال�ضجـل الـتجاري بالرقـم  الهند�ضية �ش.م.م، وامل�ضجلة لدى 

ال�ضركاء املوؤرخ ٢0٢٢/٢/6م، وللم�ضفي وحده حق متثيـل ال�ضركة فـي الت�ضفـية اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 98828950 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن حممد بن نا�صر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اخل�صر للمقاوالت �ش.م.م

يعلن علي بن حممد بن نا�ضر املعمري اأنـه يقوم بت�ضفـيـة �ضركـــة م�ضاريع اخل�ضر للمقاوالت 

حق  وحده  وللم�ضفي   ،1232263 بالرقـم  الـتجاري  ال�ضجـل  اأمانة  لدى  وامل�ضجلة  �ش.م.م، 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة  متثيـل ال�ضركة فـي الت�ضفـية 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة
 هاتف رقم: 92922280 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�صفــي

عبد العزيز بن را�صد بن طناف اجلابري
\اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مايل�صتون لالأعمال واخلدمات - ت�صامنية
يعلـن عبد العزيز بن را�ضد بن طناف اجلابري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـــة مايل�ضتون لالأعمال 

10٨6012، عـــن  اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم  واخلدمات - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل احلرية للتجارة - تو�صية
امل�صفي  ب�صفـتــه  االقت�صادية  واال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
ل�صركـــة تـــالل احلرية للتجارة - تو�صية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1235295، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

�صيف بن خليفة بن بدر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطريقة االأف�صل ال�صتقدام قوى عاملة �ش.م.م
يعلـن �صيف بن خليفة بن بدر املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة الطريقة االأف�صل ال�صتقدام 
قوى عاملة �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 13٦٠٨2٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

فهد بن خ�صيب بن حميد ال�صبلي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صهول �صمال الباطنة احلديثة للتجارة - ت�صامنية

الباطنة  �صمال  �صهول  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  ال�صبلي  بن حميد  بن خ�صيب  فهد  يعلـن 
احلديثة للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 11٧3٠٧9، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

هالل بن خالد بن خيله العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأعمار اخلليجية للتطوير �ش.م.م

يعلـن هالل بن خالد بن خيله العامري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة اأعمار اخلليجية للتطوير 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،12٦13٠3 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن اأحمد النعماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنائن نزوى للتجارة - ت�صامنية
يعلـن حممد بن علي بن اأحمد النعماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة جنائن نزوى للتجارة - 
ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 51323٤٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اأحمد بن �صيف بن �صعيد ال�صديري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صنع الربميي للحلوى العمانية - ت�صامنية
يعلـن اأحمد بن �صيف بن �صعيد ال�صديري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة م�صنع الربميي للحلوى 
عـــن   ،٨٠5٤3٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - العمانية 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مطبخ الباطنة للوالئم �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �صيف بن �صعيد ال�صديري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة مطبخ الباطنة للوالئم 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،3192٠٠٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التاج اخلليجي للعقارات �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �صيف بن �صعيد ال�صديري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة التاج اخلليجي للعقارات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1٠53٠31 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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�صليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�صعيدي واأخيه خالد - ت�صامنية

يعلـن �صليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�صعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صليمان بن عبداللـه بن 
�صالح ال�صعيدي واأخيه خالد - ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 

3٠193٤9، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صليمان بن عبداللـه ال�صعيدي و�صريكه للتجارة - تو�صية
يعلـن �صليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�صعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة �صليمان بن عبداللـه 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية،   - للتجارة  و�صريكه  ال�صعيدي 

32٤2٠21، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

عبدالعزيز بن اأحمد بن خليل الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غنائم البحر لبيع االأ�صماك - ت�صامنية
يعلـن عبدالعزيز بن اأحمد بن خليل الفار�صي ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة غنائم البحر لبيع 
عـــن   ،1٨٠٤995 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - االأ�صماك 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

�صامل بن حممد بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مروج املنزفة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
للتجارة  املنزفة  مروج  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  املعمري  حمد  بن  حممد  بن  �صامل  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم 111٤٨9٧،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  - ت�صامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صاتني املنزفة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن �صامل بن حممد بن حمد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة ب�صاتني املنزفة للتجارة 
عـــن  بالرقـــم 111٤٦٦٠،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  - ت�صامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

حممد بن حمد بن حممد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع رتاج اإبراء الذهبية - ت�صامنية
اإبراء  رتاج  م�صاريع  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  اجلنيبي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  يعلـن 
عـــن   ،٦٠٦3225 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - الذهبية 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

حممد بن �صامل بن حمدان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صفرد ال�صمال للتجارة - تو�صية
يعلـن حممد بن �صامل بن حمدان الكلباين ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـــة �صفرد ال�صمال للتجارة -
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1٠٧٤٠21 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مدينة الرماح الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي 
الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�صجــل  لــدى  ل�صركـة مدينة الرماح الدولية �ش.م.م، وامل�صجلـة 

131٨3٨٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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فار�س بن اأحمد بن عبداللـه الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالئد الدرر للتجارة - ت�سامنية
يعلـن فار�س بن اأحمد بن عبداللـه الفار�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة قالئد الدرر للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٧٢٠٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول التقنية الالحمدودة �س.م.م
ل�شركـــة  امل�شفي  ب�شفـتــه  االقت�شادية  واال�شت�شارات  لتدقيق احل�شابات  املرهوبي  يعلـن مكتب 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  الالحمدودة  التقنية  احللول 

١١٧٨٥٩٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حمد بن نا�سر بن �سامل الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط حمراء الدروع للتجارة واملقاوالت  �س.م.م
يعلـن حمد بن نا�شر بن �شامل الدرعي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـــة خط حمراء الدروع للتجارة 
واملقاوالت  �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٧٠٧٢٦٢٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء االأولى  �س.م.م
االأولى   اإمناء  ل�شركـــة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١١٩٨٩4 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تاأ�صي�ش االأولى  �ش.م.م

االأولى   تاأ�صي�ش  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  احل�صابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�صواء  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،112٤55٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اأحمد بن خلفان بن عبداللـه الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النيف للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  النيف  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الرواحي  عبداللـه  بن  خلفان  بن  اأحمد  يعلـن 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٠٠23٦1، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإبراهيم بن �صعيد بن علي باعوين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة التجهيزات الدولية للتجهيزات ال�صناعية �ش.م.م

الدولية  التجهيزات  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  باعوين  علي  بن  �صعيد  بن  اإبراهيم  يعلـن 
للتجهيزات ال�صناعية �ش.م.م، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 1٠2٤9٨2، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكهف للتجارة واملقاوالت - تو�صية

 - الكهف للتجارة واملقاوالت  امل�صفي ل�صركـــة  اإبراهيم بن �صعيد بن علي باعوين ب�صفـتــه  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،2٠1٨٧٧2 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

-215-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٣٠(

علي بن �صامل بن م�صعود النزواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو جيفر النزواين للتجارة - تو�صية
 - للتجارة  النزواين  جيفر  اأبو  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  النزواين  م�صعود  بن  �صامل  بن  علي  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٨٠٧3٨٠5 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو املنذر النزواين للتجارة - تو�صية

 - للتجارة  النزواين  املنذر  اأبو  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  النزواين  م�صعود  بن  �صامل  بن  علي  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٨٠٧٦32٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

اأحمد  بن خمي�ش بن �صليمان الهطايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التنني االأزرق للتجارة - تو�صية
 - للتجارة  االأزرق  التنني  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الهطايل  �صليمان  بن  خمي�ش  بن  اأحمد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،513٨922 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

عا�صم بن عبدالنور بن حممد الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروح جمان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  جمان  �صروح  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الفار�صي  حممد  بن  عبدالنور  بن  عا�صم  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1٠1٨٦٦1 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمي�ش لتقنية املعلومات �ش.م.م

املعلومات  لتقنية  جمي�ش  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  الفار�صي  حممد  بن  عبدالنور  بن  عا�صم  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1٠3133٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع نادر املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـــة م�صاريع 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 12٤5٧55،  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  املتكاملة �ش.م.م،  نادر 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

حممد بن علي بن نهيجل املقبايل
\اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحور العربي املميزة للتنمية واال�صتثمار �ش.م.م
للتنمية  املميزة  العربي  املحور  ل�صركـــة  امل�صفي  ب�صفـتــه  املقبايل  نهيجل  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،12٨5٧٧٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م،  واال�صتثمار 

اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي

علي بن �صيف بن �صامل املقبايل
\اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم القمة املتحدة للتجارة - تو�صية
يعلـن علي بن �صيف بن �صامل املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـــة جنم القمة املتحدة للتجارة - تو�صية، 
وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 11٤3٦9٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�صركة.
امل�صفــي
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اأحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة راأ�ش احلد لتدقيق احل�صابات �ش.م.م
لتدقيق  احلد  راأ�س  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احلرملي  نا�شر  بن  هالل  بن  اأحمد  يعلـن 
احل�شابات �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٨٩٨٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

هالل بن خالد بن خيله العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلطوات الرئي�صية �ش.م.م
يعلـن هـالل بن خالـــد بن خيلـــه العامــري ب�شفــتــه امل�شفي ل�شركـة اخلطــوات الرئي�شيـــة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٨٠٢٨٦٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صدارة احلديثة �ش.م.م

ال�شدارة  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفــتــه  العامــري  خيلـــه  بن  خالـــد  بن  هـالل  يعلـن 
اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥١٧١١، عـــن انتهاء  احلديثة �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

ماجد بن خمي�ش بن �صامل البادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البويردة الذهبية للتجارة - ت�صامنية
يعلـن ماجد بن خمي�س بن �شامل البادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة البويردة الذهبية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٠٧٣٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النه�صة املثمرة لالأعمال �ش.م.م
يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابــات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـــة النه�شـــة املثمــرة 
لالأعمال �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٩٦٣٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

�صامل بن عامر بن �صامل احلامدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تبادل البيانات �ش.م.م
يعلـن �شامل بن عامر بن �شامل احلامدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة تبادل البيانات �س.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم١٢٤٤٧٦١،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

حممد بن �صالح بن حمد اآل فنه العرميي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التمام للحوم �ش.م.م
يعلـن حممد بن �شالح بن حمد اآل فنه العرميـــي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة التمــام للحـــوم 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٩٠٤٥٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العا�صمة احلديثة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلـن حممد بن �شالح بن حمد اآل فنه العرميـــي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العا�شمة احلديثة 
 ،١٣٨٥٨٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  واخلدمات  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عمر بن عامر بن لبيب اجلنيبي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو مرمي اجلنيبي للتجارة - تو�صية
يعلـن عمر بن عامر بن لبيب اجلنيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو مرمي اجلنيبي للتجارة - 
تو�شيـــة، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٣٨٥٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

مكتب دار احل�صابات لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع الباطنة املا�صية للتجارة - ت�صامنية
يعلـن مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ربوع الباطنة املا�شية 
للتجــــــارة - ت�شامنيـــــــة، وامل�شجلـــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شجــــــل الـتجــــــاري بالرقــــــــم ١٢٦٨٤٦١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

حممد بن �صامل بن عبداللـه اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التقنية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اإبراهيم ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة التقنية احلديثة  اآل  يعلـن حممد بن �شامل بن عبداللـه 
 ،٢٠٥٧٤٣٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

عواطف بنت مبارك بن مربوك الرواحية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كري�صتال ال�صويق احلديثة �ش.م.م
تعلـن عواطف بنت مبارك بن مربوك الرواحية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة كري�شتال ال�شويق 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم١١٤٠٤٦٢،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  احلديثة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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مكتب طالل اأبو غزالة و�صركاه - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جموهرات دهاماين �ش.م.م
يعلــن مكتـب طـالل اأبو غزالــة و�شركــاه - حما�شبـون قانونيــون - ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــة  
الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٩٢٦١،  اأمانـة ال�شجــل  لــدى  جموهرات دهاماين �س.م.م، وامل�شجلـة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

�صامل بن عامر بن �صامل احلامدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيدلية املرام �ش.م.م
يعلـن �شامل بن عامر بن �شامل احلامدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شيدلية املرام �س.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٦٥٧٥٣،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اأحمد بن عامر بن م�صعود احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العرفـي للمقاوالت - ت�صامنية
اأحمد بن عامر بن م�شعود احلارثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العرفـي للمقاوالت -  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٤١٦٥، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ك�صخة للتجارة �ش.م.م
للتجارة  ك�شخة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٢٢٥٩٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�صامل بن حممد بن �صامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جلنار ال�صرق للتجارة - ت�صامنية
يعلـن �شامل بن حممد بن �شامل العلوي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جلنار ال�شرق للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٣٢٤٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

غالب بن علي بن هالل العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التقنيات املتحدة العاملية �ش.م.م
يعلـن غالب بن علي بن هالل العربي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة التقنيات املتحدة العاملية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٥٤٤٢٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

مكتب �صاه للتدقيق - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع بن متان احلديثة �ش.م.م
ل�شركـة م�شاريع بن  امل�شفي  للتدقيق - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتــه  �شاه  يعلـن مكتب 
عـــن   ،١٠١٤٠٢٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  متان احلديثة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

هالل بن �صامل بن عبداللـه الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بركات امل�صريب للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
امل�شريب  بركات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الرا�شدي  عبداللـه  بن  �شامل  بن  هالل  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم١٠٣٣٨٦٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جا�صم بن حممد بن عبيد املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ركن خور احلمام للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـن جا�شم بن حممد بن عبيد املرزوقي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ركن خور احلمام للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١١٥٥٢١٨،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة براحة املدينة املتكاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة براحة املدينة املتكاملة 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم١١٨٥٣١٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ح�صانة الفرا�صة �ش.م.م
يعلن املكتـب االإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ح�شانـة الفرا�شة 
�س.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــــاري بالرقـــم ١٢٤٤٧٨٢، عـــن انتهاء اأعــمــــال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز م�صقط للجمباز واالأن�صطة والريا�صة �ش.م.م

يعلن املكتـب االإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـته امل�شفي ل�شركـة مركز م�شقط للجمباز 
واالأن�شطة والريا�شة �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٥١٧٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن را�صد بن �صعيد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة عيادة �صور ال�صني للطب ال�صيني التقليدي - تو�صية

يعلـن حممد بن را�شد بن �شعيد ال�شبلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عيادة �شور ال�شني للطب 
ال�شيني التقليدي - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٢٩١٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

معاذ بن اأحمد بن زايد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العن�صر للتجارة �ش.م.م
يعلـن معــاذ بن اأحمــد بن زايــد الهنائــي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العن�شر للتجــارة �س.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٩٠٧٣٣،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

مكتب العالمة البي�صاء لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برج العود املتحدة - تو�صية
يعلـن مكتب العالمة البي�شاء لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة برج العود املتحدة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٤٢٨٥٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

خلفان بن �صعيد بن خلفان الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صد علي للتجارة �ش.م.م
يعلـن خلفان بن �شعيد بن خلفان الرحبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأ�شد علي للتجارة �س.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٤١٨٦١،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جا�صم بن حممد بن عبيد املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاحل �صنا�ش الالمع للتجارة - ت�صامنية
يعلـن جا�شم بن حممد بن عبيد املرزوقي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شاحل �شنا�س الالمع 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم١٢١٦٢٤٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإبراهيم بن �صعيد بن علي باعوين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاهم العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و
اإبراهيم بن �شعيد بن علي باعوين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شاهم العاملية للتجارة  يعلـن 
واملقاوالت �س.�س.و، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤١٨٦٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غياهيب الكامل للتجارة - ت�صامنية
امل�شفـــي  ب�شفـتــــه  االقت�شاديــــة  لتدقيـــق احل�شابات واال�شت�شــــارات  املرهوبـــي  يعلـن مكتـب 
اأمانــــة ال�شجــل الـتجــاري  ل�شركة غياهيب الكامل للتجــــارة - ت�شامنيـــة، وامل�شجلـة لــدى 

بالرقـــم١٢٤٤٨٥٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

�صطيط بن عبيد بن �صليم النهدي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق الطائيني للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـن �شطيط بن عبيد بن �شليم النهدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اآفاق الطائيني للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ٦٠٥٨٥٢٣،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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زاهر بن �صعيد بن عدي الربواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صوار الفتح للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلـن زاهر بن �شعيــد بن عـــدي الربواين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأ�شــوار الفتــح للتجــــارة 
واملقــــــاوالت - ت�شامنيــــــة، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شجــل الـتجـــــاري بالرقــــــم ١٢٧١١٩٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

مكتب جمان لال�صت�صارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املع�صري للم�صاريع املتكاملة �ش.م.م
املتكاملة  للم�شاريع  املع�شري  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  لال�شت�شارات  جمان  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٢٦٨٣٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

�صامل بن �صعيد بن حممد الفزاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإجنازات الو�صال - ت�صامنية
 - الو�شال  اإجنازات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الفزاري  حممد  بن  �شعيد  بن  �شامل  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٧٠٧٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

نا�صر بن عبداللـه بن را�صد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو �صوق املعمري للتجارة - تو�صية
املعمري  �شوق  اأبو  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعمري  را�شد  بن  عبداللـه  بن  نا�شر  يعلـن  
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٥١٩٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن خلفان بن ال�صني العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قمم ه�صاب الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن نا�شر بن خلفان بن ال�شني العامري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة قمم ه�شاب الداخلية 
للتجـــــارة واملقــــاوالت �س.م.م، وامل�شجلـــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٤٦٩١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

حممد بن �صيف بن را�صد العي�صائي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روافد ال�صرق الع�صرية للتجارة - ت�صامنية
يعلـن حممد بن �شيف بن را�شد العي�شائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة روافد ال�شرق الع�شرية 
عـــن  بالرقـــم ١١٩٢٨٩٥،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجـــارة - ت�شامنيــة، 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

يحيي بن �صعيد بن را�صد الرابحي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرتاج الذهبي خلدمات االنرتنت �ش.م.م
يعلـن يحيي بن �شعيد بن را�شد الرابحي  ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الرتاج الذهبي خلدمات 
االنرتنت �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٣٢٢٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

عا�صم بن عبد النور بن حممد الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال �صحار ال�صاملة للتجارة - تو�صية
�شحار  �شمال  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الفار�شي  حممد  بن  النور  عبد  بن  عا�شم  يعلـن 
 ،١٢٢٨١٠٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - للتجارة  ال�شاملة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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