
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1441(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 2022/24  
وحكومـــة الوليــــات املتحــــدة الأمريكيـــة ب�ســاأن 

ت�سريح العمل لأزواج املوظفـني الر�سميني.
بــرد اجلن�سيــة العمانيــة. مر�ســــوم �سـلطانــي رقـــم 2022/25  

 قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
                                                          وزارة الرتاث وال�سياحة

قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2022/75    �سـادر فــــي 2022/4/27 بتعديــــل بعـــ�ض اأحكــــــام 
الالئحـة التنفـيذية لقانــون ال�سياحــة.

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 بانتقال ملكيتها.

ا�ستــــدراك.
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اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مهارات اخلليج العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املهارات العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ملوؤ�س�سة املطار للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مائدة النعمان العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأجيل للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وليد وماجد الغافري للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الب�سام ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرعد الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأيادي البي�ساء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الطائيني �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سواء غ�سفان للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تالل الوقبة ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الفاو لالإن�ساءات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الن�سراح خلدمات النقل والتوزيع - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سمو العاملي الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اإعمار ال�سحاري العاملية - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأجواء الغبرياء ال�ساطعة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سعاع ال�سويحرة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سم�ض ال�سرق املتميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اليمنت ماترييلز تكنولوجي اأم اإي ليمتد �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة روائع املتحدة لالإن�ساءات والتطوير �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التعمري الثابت للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الديل اجلنوبية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حدود املحافظة للتجارة - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جوهرة الن�سيب للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سماء الغنتق للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النجيد للم�ساريع الرائدة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو �سعود للم�ساريع الرائدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رياحني الأق�سى �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأمان الدولية احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ريا�ض العراقي التجارية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سلطان بطي �سامل العربي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تعمري املحدودة �ض.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ج�سور احلاجر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بن مغراب والدغا�ض للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فري�ض و�سركاه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع البارع اجلديدة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رمال النيل للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اجلزيلة لالأعمال واخلدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الأجمة التجارية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التاريخ احلديث للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ماجد بن خمي�ض بن عبداللـه الغيثي و�سريكه 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تي �سي اي ال عمان �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع التميز امل�ستقبلية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املتحدة لالعقار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العقيق الف�سي - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مروج العالية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اإبراء اخل�سراء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ابن عرم ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طلوع اخلليج الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العزان للتجارة وال�ستثمارات الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة كوادر ال�سويق للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة درب الزهور للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قالع �سحار العاملية للمقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ب�سائر الطائيني للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سرق اجلزيرة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حامد بن عبدالقادر جمعان العجيلي للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وليد بن م�سبح اخلالدي واأخيه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرا�سيات ملقاولت البناء - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرتفعات جبل حفيت للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سهول املعبيلة الوطنية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تالل الباطنة اجلديدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اللوؤلوؤة القدمية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سهول اجلزيرة العربية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأف�سل لتاأجري املعدات الثقيلة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اخلدمات ال�سريعة للمعــــدات الثقيلــــة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سباحي والرمي�سي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رونق العامرات املتحدة �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عبداللـه اليافعي الدولية و�سركائه للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأن�سار العربية لالأملنيوم �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة البطريق ال�ساملة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سرعة احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العي�ساوي التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة برانـــد تو�ستـــر �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبراج املتمكن �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأفق العاملية للتقنيات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تاج ليليان للجمال �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة احلو�سني لال�ستثمار ال�سناعية والتجارية و�سركاه �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرجوان للم�ساريع الراقية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنجي العقارية �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبيات العقارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل روي للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة ميناء �ساللة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد ال�سرق للتدريب الإداري والتقني �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلا�سليون العاملية �ض.م.م. 

للتجـــارة  املتحـــدة  الوطنيـــة  التطويـــر  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ديبك للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارزات ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مازيا �سفرى و�سركائه للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظفار الذهبية للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد اجلزيرة اخل�سراء - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظالل جزماء الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأندل�ض للخدمات القرطا�سية واملكتبية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء هالل امل�سكري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراحة للبناء �ض.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع بدية للمقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض املزاين للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن فارح الدولية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

292
292
293
293
294
294
294
294
295
295
295

295
296
296
296
296
297
297
297
297
298
298
298
298



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات الزبائن للتجارة واملقاولت - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن حميدون واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد وتقية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجف لأعمال ال�سيانة والديكور - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض بركاء للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمود اخلوير �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل بن حممد الكيومي و�سريكه للتجارة - 
ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل العجمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي بدية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للخدمات النفطية واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق النور الأخ�سر �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الطموح الواعدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأفنان احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح النباأ الوطنية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة عمار بن حممد م�سلم املرهون للتجارة 

واملقاولت �ض.�ض.و.

رقم 
ال�سفحة
299
299
299
299
300
300

300
300
301
301
301
301
302
302

302
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/24

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان

 وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية ب�ساأن ت�سريح العمل لأزواج املوظفـني الر�سميني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية ب�ساأن ت�سريح 

العمل لأزواج املوظفـني الر�سميني، املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 18 من اأبريل 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

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

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي:  9  مــن �ســــــــــــوال �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 10 مــن مايـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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 اتفاقيـة بـني حكومـة �سلطنـة عمـان
وحكومــة الوليــات املتحــدة الأمريكيــة 

ب�ســاأن ت�سريـح العمـل لأزواج املوظفــني الر�سميـني

انطالقـــا مــن العالقــات املميــزة بني �سلطنة عمان، والوليات املتحدة الأمريكية، ورغبة 

املتبادلة، وفـي �سوء  املنفعة  اأ�سا�س  التعاون بينهما، على  البلدين فـي تعزيز وتطوير  كال 

املوظفـني  لأزواج  الت�سريح  ب�ساأن  والأمريكي  العماين  التي متت بني اجلانبني  املناق�سات 

�سلطنـــة عمان،  فـــاإن حكومـــة  امل�ستقبلـــة،  الدولة  مــن احلكومتني بالعمــل فـي  الر�سميــني 

وحكومـــــة الوليـــــات املتحـــــدة الأمريكية، وي�ســار اإليهما فـيما ياأتي منفردتني بـــ "الطرف" 

اأو جمتمعتني بـــ "الطرفـني" قد اتفقتا على ما ياأتي:

املــادة ) 1 (

لأغرا�س هذه التفاقية، يكون للم�سطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل منها:

1 - يق�سد بـ "الزوج" الفرد الذكر اأو الأنثى الذي ل يقل عمره عن )18( ثمانية ع�سر 

عاما والذي قد قبلت الدولة امل�ستقبلة اعتماده كاأحد اأفراد الأ�سرة املبا�سرة التي 

ت�سكل جزءا من الأ�سرة املعي�سية لع�سو بعثة دبلوما�سية، مبا فـي ذلك بعثة منظمة 

دولية اأو بعثة قن�سلية تابعة للدولة املر�سلة. ول ي�سمل هذا امل�سطلح اأفراد الأ�سرة 

املبا�ســـــرة ل�سخـــــ�س مقيـــم ب�سكـــل دائــم فـي الدولة امل�ستقبلة، ح�سب املعنى الوارد 

)1(
فـي اتفاقية فـيينا للعالقات الدبلوما�سية اأو اتفاقية فـيينا للعالقات القن�سلية.

2 - يق�سد بـ "ت�سريح العمل" ت�سريح القيام باأي عمل باأجر اأو بدون اأجر، يوؤدى ب�سفة 

جتارية اأو مهنية، بغ�س النظر عما اإذا كان الزوج يعمل حل�سابه اخلا�س اأو يعمل 

اأجر  الداخلي بدون  التدريب  اأي�سا  امل�سطلح  هــذا  لـــدى �ساحـــب عمــــل، وي�سمل 

والتدريب املهني فـي جمالت العلوم التطبيقية، ول ي�سمل هذا امل�سطلح العمل 

لدى حكومة اأي من الطرفـني.

3 - يق�سد بـ "املوظفـني الر�سميني" املوظفون الدبلوما�سيون، واملوظفون القن�سليون، 

واملوظفـــون الإداريـــون والتقنـــيون املعينـــون فــــي البعــثات الدبلوما�سية، واملكاتب 

)2(
القن�سلية، وبعثات املنظمات الدولية.

1 -  الغر�س من ا�ستخدام م�سطلح "الزوج" وهو ترجمة للم�سطلح الإجنليزي "spouse" فـي هذه 

التفاقية هو اأن ي�سري على الأزواج والزوجات.

2 -  الغر�س من ا�ستخدام م�سطلح "املوظف" وهو ترجمة للم�سطلح الإجنليزي "employee" فـي هذه 

التفاقية هو اأن ي�سري على املوظفـني واملوظفات.
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املــادة ) 2 (

1 - ي�سمح لأزواج املوظفـني الر�سميني فـي حكومة �سلطنة عمان املكلفـني بالعمل الر�سمي 

الوليات  حكومة  فـي  الر�سميني  املوظفـني  واأزواج  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فـي 

فــــي  بالعمـــل  �سلطنة عمـــان  اأرا�سي  فـي  الر�سمي  بالعمل  املكلفـني  الأمريكية  املتحدة 

اأرا�ســـي الدولة امل�ستقبلـــة بعـــد احل�ســـول على الت�سريح املنا�ســـب وفقـــا لأحكـــام هذه 

التفاقية. ومينح ت�سريح العمل مبوجب هذه التفاقية لأزاوج املوظفـني الر�سميني.

فــــي حكومـــة  الر�سميــني  املوظفـني  لأزواج  ت�سريح عمل  �سلطنة عمان  2 - متنح حكومة 

املتحدة  الوليـــات  �سفـــارة  فـي  الر�سمي  بالعمل  املكلفـني  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

الأمريكية فـي م�سقط، وفقا لأحكام هذه التفاقية.

3 - متنح حكومة الوليات املتحدة الأمريكية ت�سريح عمل لأزواج املوظفـني الر�سميني فـي 

حكومة �سلطنة عمان املكلفـني بالعمل الر�سمي فـي اأرا�سي الوليات املتحدة الأمريكية، 

وفقا لأحكام هذه التفاقية.

4 - متنح اأي�سا، عند ال�سرورة، وثائق جتديد ت�سريح العمل لأزواج املوظفـني الر�سميني 

وفقا لنف�س الإجراء املتبع فـي الت�سريح الأويل للعمل.

املــادة ) 3 (

1 - يجب تقدمي طلبات ت�سريح العمل فـيما يتعلق باأزواج املوظفـني الر�سميني فـي حكومة 

�سلطنة عمان املكلفـني بالعمل فـي �سفارة �سلطنة عمان فـي العا�سمة وا�سنطن اأو فـي بعثة 

من �سلطنة عمان اإىل منظمة دولية فـي الوليات املتحدة الأمريكيــة - غـــري الأمـــم 

املتحـــدة - مـــن قـــبل �سفــارة �سلطنة عمان فـي العا�سمة وا�سنطن اإىل مكتب البعثات 

الأجنبية فـي وزارة خارجية الوليات املتحدة الأمريكية. 

2 - يجب تقدمي طلبات ت�سريح العمل فـيما يتعلق باأزواج املوظفـني الر�سميني فـي حكومة 

�سلطنة عمان املكلفـني بالعمل فـي البعثة الدائمة ل�سلطنة عمان لدى الأمم املتحدة 

من قبل البعثة الدائمة ل�سلطنة عمان لدى الأمم املتحدة اإىل البعثة الدائمة للوليات 

املتحدة الأمريكية لدى الأمم املتحدة.

3 - يجب تقدمي طلبات ت�سريح العمل فـيما يتعلق باأزواج املوظفـني الر�سميني فـي حكومة الوليات 

املتحدة الأمريكية املكلفـني بالعمل فـي �سفارة الوليات املتحدة الأمريكية فـي م�سقط 

من قبل �سفارة الوليات املتحدة الأمريكية فـي م�سقط اإىل وزارة خارجية �سلطنة عمان.
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املــادة ) 4 (

ال�سيا�سية،  الفرعية  وتق�سيماتهما  احلكومية  وكياناتهما  الطرفـني،  من  اأي  يقوم  ل   -  1

بفر�س اأي ر�سوم فـيما يتعلق باإ�سدار اأو جتديد ت�ساريح العمل مبوجب هذه التفاقية.

2 - ل يطلب اأي من الطرفـني من اأزواج املوظفـني الر�سميني مغادرة الدولة امل�ستقبلة، اأو احل�سول 

على اأي تاأ�سرية غري التاأ�سرية الدبلوما�سية، ك�سرط للح�سول على ت�سريح عمل.

3 - متنح ت�ساريح العمل لأزواج املوظفـني الر�سميني دون ا�سرتاط تقدمي اأدلة على عر�س 

العمل فـي الدولة امل�ستقبلة.

4 - تقر حكومة �سلطنة عمان، وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية باأهمية التعامل الفوري 

مع طلبات احل�سول على ت�سريح العمل، ويتوقع اأن يتم التعامل الفوري للطلبات فـي 

اإطار زمني متبادل. وفـي حال قيام اأي من الطرفـني بالإبالغ عن تاأخري كبري فـي مدة 

الآخر، يجوز  للطرف  الر�سميني  املوظفـني  باأزواج  بتوابعه، مقارنة  املعاجلة اخلا�سة 

للطرف املعني اأن يطلب اإجراء م�ساورات مع الطرف الآخر بهدف تقليل عدم التوازن 

للطرف  يجوز  يوما،  ثالثني   )30( خالل  حل  اأي  اإىل  التو�سل  يتم  مل  واإذا  بينهما. 

ت�ساريح  اإ�سدار  تعليق  يوما،  ثالثني   )30( مبدة  الآخر  الطرف  اإخطار  بعد  املعني، 

العمل اجلديدة اأو جتديدها مبوجب هذه التفاقية.

ت�ساريح  التوازن بني عدد  فـي  بوجود فرق كبري  الطرفـني  اأي من  اعتقاد  فـي حالة   -  5

العمل املمنوحة من قبله، وعدد ت�ساريح العمل املمنوحة من قبل الطرف الآخر، يجوز 

للطرف املعني اأن يطلب اإجراء م�ساورات مع الطرف الآخر بهدف تقليل عدم التوازن 

بينهما. واإذا مل يتم التو�سل اإىل اأي حل فـي خالل )30( ثالثني يوما، يجوز للطرف 

ت�ساريح  اإ�سدار  تعليق  يوما،  ثالثني   )30( مبدة  الآخر  الطرف  اإخطار  بعد  املعني، 

العمل اجلديدة اأو جتديدها مبوجب هذه التفاقية.

6 - ل تف�سر اأحكام هذه التفاقية على اأنها تطلب من اأ�سحاب العمل العرتاف بال�سهادات 

الأكادميية اأو الرتاخي�س الأجنبية اأو اأوراق العتماد الأجنبية الأخرى.

املــادة ) 5 (

اتفاقية فـيينا  الدبلوما�سية ول  اتفاقية فـيينا للعالقات  اأنه ل متنح  1 - يوؤكد الطرفان 

اإجراء  اأي  فـي  اإدارية  اأو  الر�سميني ح�سانة مدنية  املوظفـني  اأزواج  القن�سلية  للعالقات 

يتعلق باأي ن�ساط مهني اأو جتاري، مبا فـي ذلك العمل امل�سرح به مبوجب هذه التفاقية.
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2 - يحتفظ اأزواج املوظفـني الر�سميني بجميع المتيازات واحل�سانات الأخرى التي ي�ستحقونها 

فـيينا  اتفاقية  ذلك احل�سانة اجلنائية مبوجب  فـي  ال�سارية، مبا  املعاهدات  مبوجب 

للعالقات الدبلوما�سية اأو غريها من املعاهدات املعمول بها.

3 - يكون اأزواج املوظفـني الر�سميني م�سوؤولني عن دفع �سرائب الدخل وال�سمان الجتماعي 

فــــي الدولـــة امل�ستقبلـــة عـــن اأي اأجـــر يتـــم تلقــيه نتيجة العمل فـي الدولة امل�ستقبلة، 

اإىل احلد الذي يتوافق مع التفاقيات الدولية والت�سريعات الوطنية للدولة امل�ستقبلة.

املــادة ) 6 (
ل تخل هذه التفاقية باللتزامات النا�سئة عن التفاقيات الثنائية الأخرى املربمة بني الطرفـني.

املــادة ) 7 (
يحل الطرفان اأي نزاعات قد تن�ساأ فـيما يتعلق بهذه التفاقية عن طريق املفاو�سات بني الطرفـني 

عرب القنوات الدبلوما�سية.

املــادة ) 8 (
يجوز للطرفـني تعديل هذه التفاقية من خالل اتفاق مكتوب، وتدخل هذه التعديالت 

حيز التنفـيذ وفقا لأحكام املادة )9( من هذه التفاقية.

املــادة ) 9 (
تدخل هذه التفاقية حيز التنفـيذ فـي اليوم الأول من ال�سهر التايل لتاريخ املذكرة الأخرية 

الداخلية  اإجراءاتهما  ا�ستكمال  اأنهما  فـيها  ي�سريان  الطرفـني  بني  للمذكرات  تبادل  فـي 

لدخول حيز التنفـيذ.

املــادة ) 10 (
يجوز لأي من الطرفـني اإنهاء هذه التفاقية فـي اأي وقت عن طريق اإخطار الآخر كتابيا 

تاريخ  من  يوما  ت�سعني   )90( بعد  الإنهاء  هذا  وي�سري  التفاقية.  هذه  اإنهاء  فـي  بنيته 

الإخطار الكتابي بالإنهاء. فـي حالة اإنهاء هذه التفاقية، يجوز لأزواج املوظفـني الر�سميني 

الذين منحوا ت�ساريح عمل ال�ستمرار فـي العمل مبوجب تلك الت�ساريح، وفقا ل�سروطها، 

حتى انتهاء �سالحيتها.

حـــررت فــــي م�سقـــط، �سلطنـــــة عمـــــان، فــــي 18 اأبريــــل 2022م، مـن ن�سختــني اأ�سليتــني باللغتني 

العربية والإجنليزية، لكل منهما ذات احلجية القانونية.

                عـــن حكومــة                                                 عــن حكومــة  
             �سلطنــــة عمــــــان      الوليات املتحدة الأمريكية
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1 

AGREEMENT BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN 

AND 
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

CONCERNING THE EMPLOYMENT AUTHORIZATION 
OF SPOUSES OF OFFICIAL EMPLOYEES 

Stemming from the distinguished relations between the Sultanate of Oman and the United States of 
America, and the desire of both countries to promote and develop cooperation between them, on the 
basis of reciprocal benefit, and in light of the discussions held between the Omani and American sides 
concerning the authorization of Spouses of Official Employees of the two governments for 
employment in the receiving state, the Government of the Sultanate of Oman and the Government 
of the United States of America, hereinafter referred to individually as “Party” or collectively as 
“Parties”, have agreed to the following: 

Article 1 

For purposes of this Agreement, the following terms have the meaning assigned to each of them: 

1. “Spouse” means a male or female individual of at least eighteen (18) years of age whose
accreditation is accepted by the receiving state as a member of the immediate family forming
part of the household of a member of a diplomatic mission, including a mission to an
international organization, or of a consular post of the sending state. This term does not
include a member of the immediate family of an individual who is permanently resident in the
receiving state within the meaning of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the
Vienna Convention on Consular Relations1.

2. “Employment Authorization” means the authorization to undertake any work with or
without remuneration, performed in a commercial or professional capacity, regardless of
whether the Spouse is self-employed or works for an employer. This term also includes unpaid
internships and vocational training in the fields of applied sciences. This term does not include
employment in the government of either Party.

1 Use of the term “spouse” in this Agreement is intended to convey both male and female spouses. 
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3. “Official Employees” means diplomatic agents, consular officers, and members of
administrative and technical staffs assigned to diplomatic missions, consular offices, and
missions to international organizations.2

Article 2 

1. Spouses of Official Employees of the Government of the Sultanate of Oman assigned to
official duty in the United States of America and Spouses of Official Employees of the
Government of the United States of America assigned to official duty in the territory of the
Sultanate of Oman are authorized to be employed in the territory of the receiving state after
obtaining the appropriate authorization in accordance with the provisions of this Agreement.
The Employment Authorization under this Agreement is accorded to Spouses of Official
Employees.

2. The Government of the Sultanate of Oman shall grant Employment Authorization to Spouses
of Official Employees of the Government of the United States of America assigned to official
duty at the Embassy of the United States of America in Muscat in accordance with the
provisions of this Agreement.

3. The Government of the United States of America shall grant Employment Authorization to
Spouses of Official Employees of the Government of the Sultanate of Oman assigned to
official duty in the territory of the United States of America in accordance with the provisions
of this Agreement.

4. Renewals of Employment Authorization documents, if necessary, are also granted to Spouses
of Official Employees in accordance with the same procedure as the initial Employment
Authorization.

Article 3 

1. Employment Authorization requests in regard to Spouses of Official Employees of the
Government of the Sultanate of Oman assigned to duty at the Embassy of the Sultanate of
Oman in Washington, D.C. or at a mission of the Sultanate of Oman to an international
organization in the United States of America, other than the United Nations, must be
submitted by the Embassy of the Sultanate of Oman in Washington, D.C. to the Office of
Foreign Missions in the Department of State of the United States of America.

2. Employment Authorization requests in regard to Spouses of Official Employees of the
Government of the Sultanate of Oman assigned to the Permanent Mission of the Sultanate of
Oman to the United Nations must be submitted by the Permanent Mission of the Sultanate

2 Use of the term “employee” in this Agreement is intended to convey both male and female employees. 
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of Oman to the United Nations to the Permanent Mission of the United States of America to 
the United Nations. 

3. Employment Authorization requests in regard to Spouses of Official Employees of the
Government of the United States of America assigned to duty at the Embassy of the United
States of America in Muscat must be submitted by the Embassy of the United States in Muscat
to the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman.

Article 4 

1. The Parties, their government entities, and their political subdivisions shall not charge any fee
in connection with the issuance or renewal of Employment Authorizations under this
Agreement.

2. The Parties shall not require Spouses of Official Employees, as a condition to obtain
Employment Authorization, to exit the receiving state or obtain any visa other than a
diplomatic visa.

3. Employment Authorizations shall be granted to Spouses of Official Employees without
requiring evidence of an offer of employment in the receiving state.

4. The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the United States of
America recognize the importance of prompt processing of requests for Employment
Authorization and expect the prompt processing of requests within a reciprocal timeframe.
In the event that either Party cites a significantly longer processing time for its dependents
than for the Spouses of Official Employees of the other Party, the concerned Party may
request consultations with the other Party with a view to reducing the imbalance.  If no
resolution is attained within thirty (30) days, the concerned Party may, after thirty (30) days’
notice to the other Party, suspend the issuance of new or renewal of Employment
Authorizations under this Agreement.

5. In the event either Party believes that a significant imbalance exists between the number of
Employment Authorizations it has granted and the number of Employment Authorizations
the other Party has granted, the concerned Party may request consultations with the other
Party with a view to reducing the imbalance.  If no resolution is attained within thirty (30)
days, the concerned Party may, after thirty (30) days’ notice to the other Party, suspend the
issuance of new or renewal of Employment Authorizations under this Agreement.

6. The provisions of this Agreement shall not be construed as requiring employers to recognize
foreign academic degrees, licenses, or other foreign credentials.

Article 5 

1. The Parties confirm that neither the Vienna Convention on Diplomatic Relations, nor the
Vienna Convention on Consular Relations provide Spouses of Official Employees with either
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civil or administrative immunity in an action relating to any professional or commercial 
activity, including employment authorized pursuant to this Agreement. 

2. Spouses of Official Employees retain all other privileges and immunities to which they are
entitled under applicable treaties, including criminal immunity under the Vienna Convention
on Diplomatic Relations or other applicable treaties.

3. Spouses of Official Employees are responsible for payment of income and social security taxes
in the receiving state on any remuneration received as a result of employment in the receiving
state, to the extent consistent with international agreements and national legislation of the
receiving state.

Article 6 

This Agreement does not prejudice obligations arising out of other bilateral agreements concluded 
between the Parties. 

Article 7 

The Parties shall resolve any disputes that may arise in relation to this Agreement by way of 
negotiations between the Parties through diplomatic channels. 

Article 8 

The Parties may amend this Agreement through written agreement.  Any such amendment shall enter 
into force in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement. 

Article 9 

This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date of the latter 
note in an exchange of notes between the Parties in which they indicate that they have completed their 
internal procedures for entry into force. 

Article 10 

Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other in writing of its intention 
to terminate this Agreement.  Such termination shall take effect ninety (90) days following the date of 
the written notification of termination.  In the event that this Agreement is terminated, Spouses of 
Official Employees who have been granted Employment Authorizations may continue to work under 
those Employment Authorizations, in accordance with their terms, until their expiration. 

Done at Muscat, Sultanate of Oman, on the 18 of April 2022, in two (2) originals,  in the Arabic and 
English languages, both texts being equally authentic. 

5 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
SULTANATE OF OMAN 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/25

بــرد اجلن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي:  9  مــن �ســــــــــــوال �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 10 مــن مايـــــــــــــو �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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ال�ســـــــمم

اأحــــالم بنت زاهـــر بـن م�سبـــح اجلهوريــــــــــة1

اأحمـــــــد بن �سالـــــــم بن م�سبــــح البداعــــــــــــــي2

اأحمـــــد بن حممــــد بن ماجد الإ�سماعيلـــــــي3

اأ�سيلـــــــة بنت عامــــر بن مانــــــع الغافريــــــــــــة4

اإنت�ســــار بنت نا�ســــر بن زاهـــــــر النبهانيــــــــــة5

اأن�ســــاف بنت حممد بن عبداللـه ال�سيديــــــة6

اأميــن بن فهمـــي بن �سيف اآل عبد ال�ســــــالم7

ب�ســــــارة بنت ثنيـــــان بن حممــــــد املعوليـــــــــــــة8

ب�ســــارة بنت منيــــر بن عبداللـه الرياميــــــــــــة9

جميلــــــــة بنت �سالــــــــــم بن مبخـــــــوت خــــــــــوار10

جهينــــــة بنت موؤمــــن بن نا�ســـــر احلارثيــــــــة11

جوخـة بنت حممد بن �سيف اآل عبد ال�ســالم12

حبيبـــــــــة بنت �سالـــــــــم بن �سعيــــد الغيثيـــــــــــــة13

حمـــــــــد بن �سعيــــــــــد بن حمـــــــــــد امل�سلحــــــــــي14

حمــــــــود بن �سالـــــــم بن حمــــــــد الزكوانــــــــــــــي15

حمــــــــود بن �سعيـــــــــــد بن حمـــــــد امل�سلحــــــــــي16

خلفــــــان بن حمـــــد بن خلفـــــــــــان احلب�ســـــــي17

خلفــــــان بن �سعيـــــــد بن نا�ســـــــــر الرواحــــــــي18

را�ســــــــــد بن خليفــــة بن �ساعــــد الزكوانــــــــــي19

رحــــاب بنت را�ســــد بن خليفـــــــة الزكوانيـــــــة20

قائمة باأ�سماء من ردت لهم اجلن�سية العمانية 
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ر�ســــــــاد بن را�ســــــــد بن مبــــــــارك الزكوانـــــــــــي21

رقيــــــــة بنت �سالــــــــــــح بن علــــــــــــــي العربيــــــــة22

ريـــــــــــا بنت حمـــــــــــد بن خلفـــــان احلب�سيـــــــــــــة23

ريـــــــــــا بنت �سعـــــــــــود بن علــــــــــــي العبدليــــــــــة24

ريــــــــاء بنت �سالــــــــم بن خلفـان اجلابريـــــــــــــــة25

ريــــــان بنت فهمـي بن �سيف اآل عبد ال�ســـالم26

ريحانـــــة بنت را�ســـــد بن خليفــة الزكوانيــــــة27

رينــــــــاد بنت را�ســــــــد بن خليفــــــة الزكوانيـــــة28

زاهــــــــــــر بن علـــــــــــي بن �سالـــــــــــم املحروقــــــــي29

زليخـــة بنت ماجــد بن �سعيــد البو�سعيديـــة30

زهـــــــــران بن �سعيـــــد بن زهـــــران امل�سكــــــــري31

زهــــــــرة بنت �سعيـــد بن عبداللـه النبهانيــــــــة32

زيانــــــــة بنت م�سبـــح بن مربوك الغ�سانيــــــــة33

�سالــــــــــم بن حميــــد بن �سعيــــــــد املعمـــــــــــــري34

�سالــــــــم بن �سعيـــد بن حممد ال�سليمانـــــــــــــي35

�سالـــم بن فهمـي بن �سيف اآل عبد ال�ســــــالم36

�سامــي بن حممد بن �سيــف اآل عبد ال�سـالم37

�ساميــة بنت �سليمــان بن فا�سل الزكوانيــــة38

�سبيكــــــــة بنت م�سلـم بن عدمي البهالويـــــــة39

�سعيــــــــد بن حميــــــــد بن �سعيــــــــد املعمـــــــــــري40

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 
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�سعيـــــــــد بن خلفــــــان بن �سعيـــــــد الرواحــــــي41

�سعيــــــــد بن �سيـــــــــف بن خ�سيـــــــف الهنائــــــي42

�سعيـــــــــد بن نا�ســـــــــر بن زاهــــــــــر النبهانـــــــي43

�سالمـــــة بنت حممـــــد بن عــــــــــزان ال�سامليـــــة44

�سلمـــــى بنت اأحمد بن حممد الإ�سماعيليــــة45

�سليمـــــــان بن جمعة بن �سليمان الرواحـــــــي46

�سميحة بنت فهمي بن �سيف اآل عبد ال�سـالم47

�سميــــــــر بن موؤمـــــــــن بن نا�ســـــر احلارثــــــــي48

�سميــــــــرة بنت حـــــمد بن خلفـــــان احلب�سيــــــة49

�سميـــــرة بنت �سامل بن زهران الإ�سماعيليــــة50

�سيــــــــــف بن اأحمـــــــــــد بن �سيـــــف الهنائـــــــــــــي51

�سيـــــف بن اأحمـــــد بن حممد الإ�سماعيلــــــــــي52

�سيـــــــــف بن خميــــــــ�س بن عي�ســـــــى املعمــــــــري53

�سيـــــف بن علـــــي بن ماجـــــد الإ�سماعيلــــــــــــي54

�سيـــــف بن فهمــي بن �سيف اآل عبد ال�ســـــالم55

�ساديــــــــة بنت حمـــــد بن خلفـــــــــان احلب�سيـــــة56

�سم�ســـــة بنت �سالـــــم بن خلفـــان اجلابريــــــــــة57

�سيخـــــة بنت اأحمـــــد بن �سيـــــــف الهنائيـــــــــــــة58

�سيمـــــاء بنت را�ســـــد بن م�سلــــــم ال�سهيبيـــــــة59

�سالــــــــح بن خميــــــــ�س بن �سعيـــــد العبـــــــــادي60

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 
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�سبــــــــاح بنت هـــــالل بن اأحمـــــد املرجبيــــــــــــة61

�سبـــــرة بنت نا�ســـــر بن زاهــــــر النبهانيـــــــــــــة62

عائــــــــــدة بنـت حميـــــد بن �سعيـــــد املعمريـــــــــــة63

عائ�ســـــة بنت خميــــ�س بن �ســـالم العامريـــــــة64

عائ�ســـــة بنت م�سعـــــود بن علـــــي احلارثيـــــــــة65

عبداللطيف بن خمي�س بن �سعيد الغافــــري66

عبداللـــــه بن �سعيـــــد بن حمـــــد امل�سلحـــــــــــي67

عبداللـــــه بن �سيـــــف بن اأحمـــــــد اخلايفـــــــــي68

عـــــزة بنت م�سعـــــود بن �سليمــــان احلب�سيـــــــة69

عزيـــــزة بنت م�سعــــود بن �سليمــان احلب�سيــة70

ع�سمـــــاء بنت م�سلـــــح بن علــــي امل�سلحيــــــــة71

علـــــــي بن �سليمــــان بن نا�ســـــر املحي�ســــــري72

عليـــــــــاء بنت حممـــــد بن زاهـــــــر العربيـــــــــــة73

فاطمـــــة بنت اأحمد بن حممد البو�سعيديــة74

فاطمـــــة بنت �سعيـــــد بن حمــــد امل�سلحيـــــــة75

فاطمـــــة بنت علـــــــــي بن حمــيــد احلب�سيـــــــــــة76

فايــــــــزة بنت حمـــــد بن خلفـــــــــــان احلب�سيـــــة77

فايـــــزة بنت حممـــــد بن خلفان البيمانيــــــــة78

فتحيــــــــة بنت �سالــــــــم بن علــــــــي الهطاليــــة79

فتحيـــــة بنت حممد بن �سعيد اجلهوريــــــــــــة80

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 

-22-
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ال�ســـــــمم

فرحـــــت بنت �سليمان بن حارب احلو�سنيــــــة81

فهـــــــــد بن �سيـــــــــــف بن اأحمــــــــد اخلايفــــــــــــي82

فهمـــــــي بن �سعيـــــــد بـــن حمــــد امل�سلحـــــــــي83

فهمــــي بن �سيف بن �سامل اآل عبد ال�ســــــالم84

فوزيــــة بنت �سالــــم بن م�سبح اجلهوريـــــــــة85

فوزيــــة بنت نا�ســـــر بن حمــــود ال�سهيميــــــــة86

فـي�ســــل بن حمــــد بن حمــــــــدان البلو�ســـــــــي87

فـي�ســـــــل بن خلفـــــــان بن �سعيــــد الكيومـــــــي88

فـي�ســــــــــــل بن را�ســـــــــــد بن علـــــــي احلب�ســــــــي89

فـي�ســــل بن علــــي بن �سلطــــــــــان ال�سيبانـــــــي90

قائــــد بن حممــــــــد بن عبـــــداللـه ال�سيـــــــدي91

لقمان بن فهمي بن �سيف اآل عبد ال�ســــالم92

ليلــــى بنت حمـــــــــد بن �سعيـــــــــد الربوانيــــــــــة93

ليلــــى بنت حمـــــود بن �سيــــــــــــف الأغربيـــــــــة94

ماجــــد بن اأحمـــد بن حممد الإ�سماعيلـــــــــي95

ماهيــــة بنت �سالــــم بن حمــــــــد الغافريــــــــــــــة96

مبـــروك بن م�سبح بن مربوك الغ�سانــــــــــي97

حمفــــوظ بن علــــي بن �سليمــــان التوبـــــــــي98

حممــــد بن �سليمــــان بن �سيــــــــف املغيـــــــــري99

حممـــد بن �سيف بن �سامل اآل عبد ال�ســــــالم100

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 
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ال�ســـــــمم

مريــــــــم بنت خميــــــ�س بن �سعيــــد العباديـــــة101

م�سعــــود بن �سعيــــد بن حمــــــــد امل�سلحـــــــــي102

من�ســــور بن �سلطــــان بن حمــــــــود امل�سكــــري103

ميــــاء بنت �سلطــــان بن حمــــود احلارثيـــــــــــة104

نادية حنان بنت حممد بن �سيف اآل عبد ال�سالم105

نا�ســــر بن زاهـــــــــر بن عبــــداللــــه النبهانــــــي106

نا�ســــر بن عبداللــــــه بن نا�ســـر الزكوانـــــــــي107

ن�سريــــن بنت نا�ســــر بن زاهـــــر النبهانيــــــــــة108

ن�ســــراء بنت �سليمــــان بن �سيف احلب�سيــــــة109

ن�سرة بنت عبداللـه بن حممد البو�سعيديـة110

هــــالل بن علــــي بن �سعيــــد البو�سعيــــــــــــدي111

هنـــاء بنت حممد بن �سيف اآل عبد ال�ســالم112

وردة بنت �سعيـــــــــــد بن حمـــــــــــد امل�سلحيــــــــــــة113

ي�ســــــــرى بنت حمــــد بن حميــــد النعمانيـــــــــة114

ميـنــــى بنت خلفــــان بن مرهــــون الكيوميــــة115

تابــع: قائمـة باأ�سمـاء مـن ردت لهـم اجلن�سية العمانية 
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

وزارة الرتاث وال�سياحة

قــرار وزاري

رقم ٧٥/2022

بتعديـل بع�ض اأحكــام الالئحـة التنفـيذية لقانــون ال�سياحــة

ا�ستنـادا اإلى قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانــــي رقم 2002/33، 
اإلى وزارة  والثقافة  بتعديل م�سمى وزارة الرتاث  ال�سلطاين رقم 2020/91  املر�سوم  واإلى 

الرتاث وال�سياحة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/39، 

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بامللحق رقم )1( املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها، امللحق 
املرفق بهذا القرار. 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي: 2٥ / ٩ / 144٣هـ 
املوافـــــق: 2٧ / 4 / 2022م

�سالـم بـن حممـد املحروقـي
وزيـــــــر الـــــــــتــــراث وال�سيـــــــاحـــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

 امللحق رقـــم ) 1 (

اأنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ض 

ور�ســوم اإ�سدارهــا وجتديدهــا ومدتهــا

املــــــدةالنـــــــوع 
الر�ســـم

بالريـال العمانـي

املوافقة املبدئية لإقامة من�ساأة فندقية

 اأو من�ساآت الرتفـيه والأندية على اأر�ض خا�سة
80�سنة

53200 �سنواتترخي�ض فندق خم�سة جنوم

53200 �سنواتترخي�ض فندق اأربعة جنوم

52400 �سنواتترخي�ض فندق ثالثة جنوم

5800 �سنواتترخي�ض فندق جنمتني

5800 �سنواتترخي�ض فندق جنمة واحدة

5250 �سنواتترخي�ض النزل

5250 �سنواتترخي�ض ال�سرتاحة

5 �سنواتترخي�ض القرى ال�سياحية

 1000

بالإ�سافة اإلى احت�ساب 

ر�سوم ترخي�ض املن�ساأة 

الفندقية وال�سياحية

53200 �سنواتترخي�ض ال�سقق الفندقية الفاخرة

52400 �سنواتترخي�ض ال�سقق الفندقية املمتازة

5800 �سنواتترخي�ض ال�سقق الفندقية العادية
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املــــــدةالنـــــــوع 
الر�ســـم

بالريـال العمانـي

51000 �سنواتترخي�ض املخيم ال�سياحي الفاخر

51000 �سنواتترخي�ض املخيم ال�سياحي العادي

75�سنتانترخي�ض مكاتب ال�سفر 

75�سنتانترخي�ض مكاتب ال�سياحة 

200�سنتان ترخي�ض اأن�سطة النقل ال�سياحي

ترخي�ض مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الأولى )عمانيون(
20�سنتان

ترخي�ض مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الثانية )عمانيون(
10�سنتان

ترخي�ض مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الثالثة )عمانيون(
10�سنتان 

ترخي�ض مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الأولى )غري العمانيني(
50�سنة

ترخي�ض مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الثانية )غري العمانيني(
50�سنة

ترخي�ض مزاولة مهنة الإر�ساد ال�سياحي 

للفئة الثالثة )غري العمانيني(
50 �سنة 

ترخي�ض ا�ستقدام فرق الفن الراقي 

للفنادق فئة خم�سة واأربعة جنوم
500ثالثة اأ�سهر

تابع: امللحق رقم )1( اأنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ض ور�سوم اإ�سدارها وجتديدها ومدتها
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املــــــدةالنـــــــوع 
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

ترخي�ض ا�ستقدام فرق الفن الراقي

 للفنادق املدارة من قبل �سركات عاملية لإدارة الفنادق
400ثالثة اأ�سهر

400ثالثة اأ�سهرترخي�ض ا�ستقدام فرق الفن الراقي للمطاعم امل�سنفة

51000 �سنواتترخي�ض املن�ساآت الرتفـيهية والأندية

ترخي�ض اإقامة فعالية 

فـي املرافق الداخلية للموقع الأثري
750يوم

ترخي�ض اإقامة فعالية 

فـي املرافق اخلارجية للموقع الأثري
500يوم

ترخي�ض ا�ستغالل اأو اإدارة املن�ساآت الفندقية

 القائمة بنظام اقت�سام الوقت
5000�سنة

20-تعديل الرتخي�ض

20-ا�ستخراج بدل فاقد اأو تالف للرتخي�ض

50-ا�ستبدال ع�سو واحد من فرق الفن الراقي

200�سنةت�سنيف املطاعم واملقاهي 

100-ت�سنيف املن�ساأة الفندقية اأو اإعادة ت�سنيفها

-حتديد نوع املن�ساأة الفندقية

 )%20(

ع�سرون فـي املائة 

من قيمة الرتخي�ض 

ال�سياحي

تابع: امللحق رقم )1( اأنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ض ور�سوم اإ�سدارها وجتديدها ومدتها
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

 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 )١٤٤١(

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع

�سلطنـــــة عمـــــــان
وزارة التجـارة وال�سناعــة

وترويـــج اال�ستثمـــــار 
املديريــة العامــة للتجــارة
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة

)22(2018/4/3
)21(OM/P/2018/00086

1٩ دي�سمرب 2021)44(
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1421

)45(
)11(420

 G10L 19/008Int. Cl.(51)

دولبي �نرتنا�سونال �يه بي   )�ل�سويد(1)71(
2

)72(
كوردون، �سفني1
كروجر، �أليك�سندر2
3

)73(1
2

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1)74(
2

)30(
PCT/EP2016/073970             07.10.2016
15306590.9              08.10.2015           EP
62/361,809               13.07.2016           US

بر�ءة �خرت�ع)12(
)54(                                     ت�سفري مكون من طبقات ل�سوت م�سغوط �أو متثيالت جمال �سوتي.

تبد�أ �حلماية من 2016/10/7 وتنتهي بتاريخ 2036/10/6
م�سغوط  �سوت  لتمثيل  طبقات  من  مكونة  ت�سفري  بطريقة  �حلايل  �الخرت�ع  يتعلق   )57(
�مل�سغوط على متثيل �سوت م�سغوط  �ل�سوت  ي�ستمل متثيل  �أو جمال �سوت.  ل�سوت 
ت�سفري  لفك  �أ�سا�سية  جانبية  ومعلومات  �ملكونات،  من  جمموعة  على  ي�ستمل  �أ�سا�سي 
لل�سوت  �أ�سا�سي  تكوينه  معاد  �سوت  متثيل  �إلى  �الأ�سا�سي  �مل�سغوط  �ل�سوت  متثيل 
لتح�سني  �ملتغري�ت  تت�سمن  �لتي  �جلانبية  �ملعلومات  وحت�سني  �ل�سوت،  جمال  �أو 
ملجموعة  فرعي  تق�سيم  على  �لطريقة  ت�ستمل  تكوينه.  �ملعاد  �الأ�سا�سي  �ل�سوت  متثيل 
من  جمموعة  كل  وتخ�سي�ص  �ملكونات  من  جمموعات  من  جمموعة  �إلى  �ملكونات  من 
�ملجموعات �إلى و�حدة من جمموعة من �لطبقات �لهرمية، وعدد من �ملجموعات يناظر 
عدد �لطبقات، وجمموعة من �لطبقات تت�سمن طبقة قاعدية و/ �أو و�حدة �أو �أكرث من 
طبقات �لتح�سني �لهرمية، و�إ�سافة �ملعلومات �جلانبية �الأ�سا�سية �إلى �لطبقة �لقاعدية، 
�جلانبية  �ملعلومات  من  للتح�سني  �جلانبية  �ملعلومات  �أجز�ء  من  جمموعة  وحتديد 
للتح�سني وتخ�سي�ص كل جمموعة من �أجز�ء �ملعلومات �جلانبية للتح�سني �إلى و�حدة 
مناظرة من جمموعة �لطبقات، حيث يت�سمن كل جزء من �ملعلومات �جلانبية للتح�سني 
�لبيانات  من  عليه  �حل�سول  يتم  �لذى  تكوينه  معاد  �سوت  متثيل  لتح�سني  متغري�ت 
�ملت�سمنة يف �لطبقة �ملناظرة و�أي طبقات منخف�سة  عن �لطبقة �ملناظرة. كما تتعلق 
�لوثيقة بطريقة لفك ت�سفري متثيل �سوت م�سغوط ل�سوت �أو جمال �سوت، حيث يتم 
ت�سفري متثيل �ل�سوت �مل�سغوط يف جمموعة من �لطبقات �لهرمية �لتي تت�سمن طبقة 
�أكرث من طبقات �لتح�سني �لهرمية، ف�ساًل عن م�سفر وجهاز فك  �أو  قاعدية وو�حدة 

ت�سفري للت�سفري �ملكون من طبقات لتمثيل �سوت م�سغوط.
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representation to a basic reconstructed sound representation of the sound or sound field, and enhancement side 
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفقـــا لأحكــام 

قانـون )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: 138807

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تلميع ملمعات، م�ستح�سرات �سقل، قما�س �سنفرة، م�ستح�سرات تنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياقوت بعد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2/٩/2020

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153050

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الطعام وال�سراب وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء الطريف العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153584

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)تقدمي وجبات الأكل من طعام و�سراب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ظفار للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/1٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153675

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، النقل، النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حميط اجلزيرة العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1536٩0

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات الهند�سية املدنية )ت�سميم واإ�سراف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الراية لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153873

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع التجارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٩03

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  امل�ساعدة  واإعالن،  الأعمال، دعاية  اإدارة  ا�ست�سارات  وا�ست�سارات تنظيمية،  اأعمال  اإدارة 

اإدارة الأعمال، ا�ستف�سارات عن الأعمال، ل�سق الإعالنات، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احليل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٩16

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س)تف�سيل وخياطة املالب�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الأمل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2٩
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153٩18

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س الرياحني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154013

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور، البيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العز ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15404٩

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وتف�سيل ال�ستائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤية اخلليج امل�ستقبلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان  

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154114

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة طب الأ�سنان، اأ�سنان ا�سطناعية، اأدوات تقومي الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الواحة للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15411٩
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطر باديان، خ�سب معطر، زيوت عطرية من خ�سب الأرز، زيوت عطرية من الكباد، ماء 
اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، بخور، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية 
لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيت الغلتريية، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، 
زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت لأغرا�س الزينة، اأيونون عطر، خال�سات النعناع 
عطور،  �سناعة  عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري،  زيت 
م�ساحيق مكياج، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، اأكيا�س معطرة للبيا�سات، تربينات زيوت 
تعطري  م�ستح�سرات  البخور،  اأعواد  طيارة،  زيوت  عطور  مطهر،  ال�سبة  حجر  عطرية، 
الهواء، م�ستح�سرات الغ�سل لأغرا�س �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، 

زيوت عطرية من الكباد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هزار العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154121
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريح اخلزامى الع�سرية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154135

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحالم الالحمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154137

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ت�سنيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154142

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، النقل بال�سيارات، النقل البحري، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، 

خزن الب�سائع، ت�سليم الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ املرموم للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154146

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع النظارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: في�سل العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154150

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكالت العقارات، اإدارة العقارات، تثمني العقارات، مكاتب العقارات 

وال�سقق ال�سكنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة املجد املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154151

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء والزجاج وم�سحوبات الأملونيوم والأقفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوثوق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154153

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، يان�سون، توابل بودرة، قهوة، قرفة تابل، كري بهار، �ساي، ملح، كركم، بهارات، �سكر، 

اأرز، توابل، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعيد بن نا�سر املعيني و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154154

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز، توابل بودرة ، توابل ، �ساي ، �سكر ، طحني قمح ، معكرون معجنات ، معكرونة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعيد بن نا�سر املعيني و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154156

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الإ�سماعيلي الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154160

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالقة رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول مد�ساء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154161

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طويلة  �ساق  ذات  اأحذية  للريا�سة،  اأحذية  للريا�سة،  قم�سان  البدنية،  للريا�سة  اأحذية 

للريا�سة، مالب�س للريا�سة البدنية، قم�سان داخلية للريا�سة، مالب�س ريا�سة اجلمباز، 

مالب�س �سائقي ال�سيارات، واقيات مالب�س، مالب�س جاهزة، مالب�س م�سادة للماء، مالب�س 

لل�ساطئ، اأربطة راأ�س مالب�س، واقي كعوب لالأحذية، اأحذية لكرة القدم، ر�سائع لأحذية 

كرة القدم، جوارب ق�سرية، اأربطة للجوارب، مالب�س، اأثواب �سيقة، مالب�س داخلية ما�سة 

للعرق، اأغطية لالأذنني مالب�س، مالب�س لراكبي الدراجات، قفافيز، اأحذية لل�ساطئ، اأثواب 

�سباحة، اأحذية، اأحذية تزلج، الكابات، زي الكاراتيه، زي اجلودو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املن�سح املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154162

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإ�سالح و�سيانة ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار العفية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

-48-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154163

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س،  كب�س  املالب�س،  تنظيف  املالب�س،  اإ�سالح  املالب�س،  جتديد  املالب�س،  وكي  غ�سيل 

تنجيد الأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيافة الريف احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154164

فـي الفئة 2٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اململح  القد  �سمك  كليبفي�س  معلب،  �سمك  حمفوظ،  �سمك  احلي،  غري  الأن�سوفة  �سمك 

واملجفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سخرة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154165

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سخي زادا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154168

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل، تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد احلريق، تركيب واإ�سالح 

اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة، الإن�ساء، البناء، التنظيف اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القيادة للم�ساريع املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154177

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم جولت برفقة مر�سدين �سياحيني)تنظيم جولت برفقة مر�سدين �سياحيني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هال احلجري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154178

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل)النقل الربي بال�ساحنات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارات ال�سحن العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154180

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر)اجلولت ال�سياحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املن�سة العاملية لالأعمال وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154181

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، ختم الربيد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة علي الغزايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154182

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعالف حيوانية معاجلة بالأدوية)الأدوية البيطرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو فار�س املتحدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154183

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات، ا�ستثمار الأموال، الإدارة املالية، التحليل املايل، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرومة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154184

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سار والكمة العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البليدة الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154185

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، بخور، عطور، �سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املعلى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154186

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت التذاكر ترفيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سعة ال�سماء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1541٩0

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حممد امل�سطفى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1541٩5
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الدائرة الذهبي لالأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1541٩8
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س م�سادة للماء، طماقات اأغطية لل�ساق، اأثواب من ال�سوف مالب�س، تنانري، مالب�س 
للمواليد، اأزياء للخدم، قم�سان للريا�سة، زمامات الأكمام، مراييل مالب�س، اأغطية لتدفئة 
اخفاف،  قبعات،  الأ�ساقفة  تيجان  قفافيز،  الثياب،  من  اجزاء  ذراعات  مالب�س،  اليدين 
اأو�سحة تغطي الكتفني وال�سدر، عباءات ن�سائية، مالب�س لل�ساطئ، اأحذية لل�ساطئ، جيوب 
لل�سدر،  م�سدات  داخلية،  �سراويل  �سنادل،  خ�سبية،  اأحذية  ف�ساتني،  بيجامات،  املالب�س، 
نظامية،  بزات  لالأحذية،  �سيور  ف�سفا�سة،  اأثواب  لالأحذية،  كعوب  خارجية،  معاطف 
جاكيتات من ال�سوف مالب�س، جاكيتات مالب�س، مالب�س من الورق، خمر مالب�س، اأغطية 
اأثواب �سباحة، مباذل ا�ستحمام، �سدريات لالأطفال  راأ�س لال�ستحمام، �سراويل ا�ستحمام، 
غري م�سنوعة من الورق، نعال للبا�س القدم، اأحذية، كعوب لالأحذية اأو اجلوارب، اأحذية 
للريا�سة، اأغطية ل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني، ر�سائع لأحذية كرة القدم، اأحذية 
ذات �ساق طويلة للريا�سة، اربطة راأ�س مالب�س، جاكيتات مقلن�سة، تنانري حتتية، اأحذية 
مناديل  خمرمة  مناديل  داخلية،  ن�سائية  مالب�س  داخلية،  مالب�س  داخلية  قم�سان  تزلج، 
طرحات،  جلدية،  مالب�س  مقلد،  جلد  من  مالب�س  البدنية،  للريا�سة  مالب�س  للرقبة، 
مالب�س للحفالت التنكرية، �ساري لبا�س هندي، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، عمائم، 
للنقود  اأحزمة  ال�سمك،  ل�سيد  �سدارات  ا�ستحمام،  قبعات  عري�سة،  عنق  لفاعات  اأ�سكتة 
مالب�س، جيوب مربعة، قبعات ورقية مالب�س، اقنعة نوم، تنانري مع ثراويل خمفية حتتها، 
قبعات  بلوز،  ف�ساتني  ال�سراويل،  �سيق  بنطال  للتزلج،  قفازات  تقليدية،  مالب�س  الكابات، 
اأحذية  فالنكي  للريا�سة،  داخلية  كتانية، قم�سان  داخلية  للراأ�س، مالب�س  اأغطية  للزينة 
ملبدة، رداءات، اأحذية الكاحل، جوارب ق�سرية ما�سة للعرق، م�سمع يو�سع على الكتفني 
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عند ت�سفيف ال�سعر، زي الكاراتيه، زي اجلودو، مالب�س ريا�سة اجلمباز، كيمينو، مرايل 
كعوب  واقي  مطرزة،  مالب�س  للتنحيف،  مواد  على  حتتوي  مالب�س  باأكمام،  ورقية  غري 
لالأحذية، لوازم القبعات، قفازات بال اأ�سابع، اللبا�س املطاطي )لتك�س(، واقي من الطفح 
اجللدي، املالب�س املدموجة بال�ساءة، اأو�سحة لتغطية الراأ�س، حمالت �سدر ل�سقة، اأدوات 
مانعة لنزلق الأحذية، مالب�س �سائقي ال�سيارات، لبا�س القدم، �سنادل ا�ستحمام، اخفاف 
ا�ستحمام، جوارب طويلة، جوارب طويلة ما�سة للعرق، كعوب للجوارب الطويلة، برييهات 
قبعات م�ستديرة م�سطحة، اأردية �سروالية، لفاعات من ري�س، قبعات اأغطية للراأ�س، جوارب 
وكولونات، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفية، اطراف لبا�س القدم، واقيات مالب�س، 
�سيالت للمالب�س، اأحذية ذات اربطة، ياقات مالب�س، ياقات للتدفئة، قمي�سولت �سرتات 
ن�سوية ق�سرية، �سراويل حتتية، قبعات �سيقة، �سدارات مالب�س داخلية، مالب�س كتانية، 
بران�س مالب�س، اطر هياكل، قبعات، واقيات من ال�سم�س، اأحزمة مالب�س، �سالت، مباذل، 
حمالت  للجوارب،  اربطة  للجوارب،  حمالت  ق�سرية،  جوارب  الكهنة،  عباءات  �سرتات، 
القمي�س،  �سدر  قم�سان،  �سبانات،  داخلية  نعال  الأحذية،  فرعات  الطويلة،  للجوارب 
ياقات  مالب�س،  فرو  لالأحذية،  حديدية  قطع  قبعات،  مالب�س،  الأكمام،  ق�سرية  قم�سان 
قابلة للفك، اأثواب �سيقة، بذلت رطبة للتزلج على املاء، قم�سان م�سرولة مالب�س، مالب�س 
داخلية ما�سة للعرق، م�سدات للن�ساء، بذلت، مالب�س جاهزة، �سراويل لالأطفال، اأغطية 
لالذنني مالب�س، ربطات عنق، فرعات لبا�س القدم، طماقات، بنطلونات ق�سرية مالب�س، 
بنطلونات، مالب�س لراكبي الدراجات، مالب�س خارجية، قفافيز مالب�س، بطانات جاهزة 
اأجزاء من مالب�س، اأو�سحة، نطق، تريكو األب�سة، ياقات قم�سان، اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج 
احللفاء، �سالت من الفرو، اأحذية لكرة القدم، قبعات ر�سمية، جالبيات مالب�س، م�سدات 
ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�س داخلية،  جلذع اجل�سم مالب�س داخلية، م�سدات للق�سم 
اأخفاف مطاطية، �سدارات، �سيور للطماق، اأغطية وجه خمار اأو حجاب، اأحذية للريا�سة 

البدنية، معاطف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن مبارك بن م�سبح الر�سيدي الدولية و�سركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1541٩٩

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل، طحني قمح، �سكر، معكرونة، اأرز، �ساي، ملح، قهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعيد بن نا�سر املعيني و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154200

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، قهوة، �ساي، توابل، ملح، طحني قمح، �سكر، اأرز، معكرونة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعيد بن نا�سر املعيني و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154201

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، قهوة، توابل، ملح، طحني قمح، �سكر، معكرونة، اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعيد بن نا�سر املعيني و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154202

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم ال�سناعي، الهند�سة، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، البحث وتطوير 

منتجات جديدة لالآخرين، ت�سميم ت�سميم �سناعي، حتويل البيانات من و�سائط مادية 

اإلى اإلكرتونية، ا�ست�سارات فـي جمال توفري الطاقة، متثيل الرقمي للوثائق م�سح، التدقيق 

فـي جمال الطاقة، الربجميات كخدمات ت�سجيل ا�ستهالك الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منبع الإبداع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154203

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  اخل�سم،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  دفع،  بوابة 

الئتمان، متويل البيع بالتق�سيط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدر للخدمات وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154206

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نا�سر بن عبدالـله حممد احلمداين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٩/2022/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154207

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتميل، كرميات 

جتميلية، زيوت عطرية، عطور، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، م�ساحيق مكياج، �سفرول، 

ال�سبار  م�ستح�سرات  لل�سعر،  �سرباي،  رذاذ  التجميل،  لغايات  لوا�سق  احلواجب،  اأقالم 

لأغرا�س جتميلية، اأظافر ل�سقة م�سنعة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، م�ستح�سرات 

لتنعيم ال�سعر، م�ستح�سرات جتميل نباتية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنم املحيط للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: ٩/2022/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15420٩

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ستف�سارات عن الأعمال، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، 

التكلفة، ن�سر مواد الدعاية والعالن،  ا�سعار  خدمات وكالت املعلومات التجارية، حتليل 

املوظفني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  احل�سابات،  تدقيق 

ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، عر�س ال�سلع، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، 

خدمات اخلرباء فـي الكفاية، درا�سات ال�سوق، تقييم الأعمال، تق�سي احلقائق فـي الأعمال، 

الدعاية  وكالت  خدمات  العامة،  العالقات  الأعمال،  ابحاث  الأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات 

والإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، اأبحاث الت�سويق، ا�ست�سارات الأعمال املهنية، 

التنبوؤات القت�سادية، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، ا�ستطالعات الراأي، اإدارة 

فـي  معلومات  تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  الأداء،  فناين  اأعمال 

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واعالنية، العالن والدعاية 

وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفري  خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة 

لأعمال اخرى، البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، البحث عن كفالة، اإدارة 

الأعمال لالأ�سخا�س الريا�سيني، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، حت�سني حمرك 

البحث لتعزيز املبيعات، حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت، خدمات الو�ساطة التجارية، 

حل�ساب  التجارية  ال�سفقات  وعقد  التفاو�س  املتعاقدين،  اخلدمات  ملوردي  الأعمال  اإدارة 

م�ساريع  اإدارة  خدمات  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  الغري، 

الأعمال مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالوهاب بن عبدالـله امليمني للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154210

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، خدمات وكالت الدعاية والإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سامة احل�سني املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154217

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سقق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�ساريع العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154218

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سقق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�ساريع العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154224

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد بن رم�سان امل�سافر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154230

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات، حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات، اإ�سالح حماور وفرامل 

ال�سيارات، تبديل زيوت املركبات، اإ�سالح كهرباء املركبات، اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز �سمهرم خلدمات ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154231

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت ترفيه،)تنظيم احلفالت وخدمات ال�سيافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احليل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154233

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحن وتعبئة احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املطاحن العمانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154234

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سطبالت احل�سار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154236

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني)فح�س املركبات بالكمبيوتر بيع زينة ال�سيارات واك�س�سوارات املركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل املعادن الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154237

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مثبتات لالألوان املائية، ورني�س قاري، خ�سب اأ�سفر ملون، خ�سب ملون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد عبده �سيف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154241

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، مياه غازية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حياة للمياه النقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154247

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع م�ستح�سرات التجميل املهنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم و�سحى للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154248

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأوعية زجاجية مكورة اأواين، اأواين، اأواين زجاج، بلور اأواين زجاجية، �سواين �سوي اأواين 

طهي، اأواين لغايات منزلية، اأواين خزف �سيني، اأواين فخارية، اأواين مطبخ، اأواين طهي 

غري كهربائية، مالعق خلط اأواين مطبخ، مكاب�س ثوم اأواين مطبخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرقي للتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15424٩

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قناديل البحر الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154250

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء)مقاولت البناء والت�سييد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزار لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154251

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات  العقارات، مكاتب  تثمني  العقارات،  وكالت  ال�سم�سرة، خدمات  العقارات،  تاأجري 

وال�سقق ال�سكنية، اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همم للتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154313

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد وعامر اأبناء �سعيد حممد ال�سواعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154360

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل ن�سائي

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة �سحار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154365

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد وكرمي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154370

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع التحف وملحقاتها واأنواع الكر�ستال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحر الزاغة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154371

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تن�سيق الزهور الطبيعية وال�سناعية، والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة ال�سمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154386

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأملا�س العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1543٩3

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدر�سة خا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلرافد للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1543٩6

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سخور بات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15441٩

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت الع�سائر الطازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�ساد لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154440

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الراي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/1٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154444

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم م�سروبات اأ�سا�سا، حمالت بيع الع�سائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سند املميز الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/1٩
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154448

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ندى الوادي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/1٩

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154450

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات الديكور والأ�سقف ال�سناعية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميدتل دبليو اإن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/1٩
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154468

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الطالعي وال�سكريي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154470

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سنع لالأبواب الكهربائية )موقف كهربائي لل�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه املواقف وامل�ساعد الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154475

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء، جتديد الأثاث، تنجيد الأثاث، جتديد الأعمال الفنية، تركيب الأبواب والنوافذ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سمال املحيط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154477

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرفراز و�سركاءه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154486

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات الفواكه املجففة غري الكحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور الإميان لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154488

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع كليم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1545٩5

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح عوادم حمركات ومكائن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1545٩8

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، العناية باأظافر اليدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غدير ال�سعادة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154612

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  لل�سفر،  احلجز  ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب  ال�سيارات،  تاأجري 

ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعادة لل�سفر وال�سياحة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154624

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة اللوت�س للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154637

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الوثبة للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15464٩

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سك ل�سناعة العطور،)بيع العطور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154655

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع بالتجزئة واجلملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم رفيع لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154686

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س والأحذية واملنتجات اجللدية وتوابعها وال�سابون والعطور والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ردهة الأبي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28

-83-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154485

فـي الفئة 2٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بي�س)بي�س املائدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبل لالأعمال وال�ست�سارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153531

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س)تف�سيل وبيع املالب�س والعبايات الن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز البحار ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150٩81

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم الباطنة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152038

فـي الفئة 3٩ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لرتياد  النقل  خدمات  لل�سفر،  احلجز  ال�سفر،  مقاعد  حجز  ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب 

الأماكن ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سه غازي الزوامري للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 116161

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات ملنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ريح البالد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154050

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سبلي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109469

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلقل الغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1499 ر.ب: 144، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123584

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات خالد الل بخ�س البلو�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 610 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/11/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 124259

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�سة الدنيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 529 ر.ب: 114، والية مطرح، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125944

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل الزبداين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 22ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128692

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز وفطاير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن �سالح الربواين و�سركاه - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة ال�سمالية، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131386

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع برامج وم�ستلزمات احلا�سب االآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احلارثي الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 669 ر.ب: 320، الغربة، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/11

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135863

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ساتل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناحل �سهول العامرات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136989

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات اللحوم والدواجن املجمدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن �سالح الربواين و�سركاءه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربه ال�سمالية، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/18

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148953

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم ومقهى(، خدمــات مطاعــم تقديــم الوجبــات اخلفـيـــفة )مطعـــم 

ومقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هم�س الكامل الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151022

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم بن حممد امل�سكري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151616

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وبخا�سة  احلليب،  منتجات  وخمفوق،  ومنكه  هالمي  حليب  احلليب،  م�سحوق  احلليب، 

م�سروبات  القري�س،  وجنب  الزبادي  اللنب  م�سروبات  الزبادي،  اللنب  احلليبية،  احللويات 

من  املكونة  احلليب  م�سروبات  ال�سائد،  هو  احلليب  فـيها  يكون  التي  امل�سروبات  احلليب، 

الفاكهة، منتجات احلليب املخمر اأو ال�سادة اأو املنكه، بدائل احلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كومبنى جريفـي�س دانون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 17 بوليفارد هاو�سمان 75009، باري�س، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)EG :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 448859، تاريخ االأولوية: 2021/7/26، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152135

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز الت�سغيــل االآلــي للمنـزل املكونة من مكربات ال�سوت التي تعمل بالتحكم ال�سوتي 

واأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج قابلة للتنزيل للتحكم فـي االأجهزة املرتبطة بال�سبكة 

املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي(، االأجهزة االإلكرتونية للمراقبة املنزلية والبيئية والتحكم 

والت�سغيل االآيل وحتديدا اأجهـزة التحكم ال�سلكي والال�سلكي واأجهزة التحكم الكهربائية 

لالإ�ساءة واأنظمة التكييف واأنظمة االأمن واالأجهزة واأنظمة التحكــم فـي درجــة احلــرارة 

واأجهزة ا�ست�سعار الرطوبة واأجهــزة ا�ست�سعـار الدخـان واأجهزة ا�ست�ســعار االأبواب والنوافذ 

والكامريات، اأجهزة املراقبة االأمنية وحتديدا املكونـات االإلكرتونيـة الأنظمـة االأمـن، اأنظمة 

اإلكرتونيـة فـي طبيعـــة  اأجهزة  للمنزل تتكون من  االآيل  الت�سغيل  اأنظمة  االإنذار،  مراقبة 
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اأجهزة التحكم الال�سلكية وال�سلكية واأجهزة التحكم الكهربائية لالإ�ساءة واأنظمة التكييف 

الرطوبة  ا�ست�سعار  واأجهزة  احلرارة  درجة  فـي  التحكم  واأنظمة  واالأجهزة  االأمن  واأنظمة 

واأجهزة ا�ست�سعار الدخان واأجهزة ا�ست�سعار االأبواب والنوافذ والكامريات، اأجهزة املراقبة 

اأنظمة  االإنذار،  مراقبة  اأنظمة  االأمن،  الأنظمة  االإلكرتونية  املكونات  وبالتحديد  االأمنية 

الت�سغيل االآيل للمنزل املكونة من اأجهزة كهربائية متمثلة باأجهزة حتكم �سلكية وال�سلكية 

واأنظمة  واأنظمة االأمن واالأجهزة  التكييف  واأنظمة  الكهربائية لالإ�ساءة  التحكم  واأجهزة 

واأجهزة  الدخان  ا�ست�سعار  واأجهزة  الرطوبة  ا�ست�سعار  واأجهزة  درجة احلرارة  فـي  التحكم 

للتنزيـــل ال�ستخدامهــا  القابلة  وبرامج احلا�سوب  والكامريات  والنوافذ  االأبواب  ا�ست�سعار 

ت�سهيل  بال�سبــكة الأغــرا�س  املت�سلــة  االأجهــزة  واملعلومات بني  البيانات  فـي م�ساركة ونقل 

اأنظمة  البيانات،  معاجلة  اأجهــزة  االآلــي،  والت�سغيـــل  والتحكم  والبيئية  املنزلية  املراقبة 

الت�سغيل االآيل للمنزل املكونة من اأجهــزة حتكم كهربائية للت�سغيل االآيل للمنزل للتحكم 

فـي االإ�ساءة واأنظمة التكييف واأنظمة االأمـن واالأجهزة واأنظمة التحكم فـي درجة احلرارة 

والنوافذ  االأبواب  ا�ست�سعار  واأجهزة  الدخان  ا�ست�سعار  واأجهزة  الرطوبة  ا�ست�سعار  واأجهزة 

والكامريات، اأجهزة املعلومات االإلكرتونية القائمة بذاتها والتي تعمل بالتحكم ال�سوتي 

وحتديدا مكربات ال�سوت الذكية املت�سلة بال�سحابة والتي تعمل بالتحكم ال�سوتي وتتمتع 

بقــدرات م�ساعــد �سخ�سـي افرتا�سـي، معدات واأجهــزة االإنــذار ملكافحــة الت�ســلل وال�سرقــة 

اأجهزة  امل�ستخدمـــة مع  االإلكرتونيـــة  اال�ست�سعار  واأجهزة  ال�سرقات  اإنذار  اأجهزة  وحتديدا 

اإنذار ال�سرقات، اأدوات واأجهزة منع ال�سرقــة وبالتحديــد اأجهــزة االإنــذار ملكافحة الت�سلل، 

وبالتحديد  الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  اأجهزة  االأمني،  االإنذار  فـي  التحكم  اأجهزة 

ومثبتات  الفوتوغرافـي  الت�سوير  ملعدات  املعدة  واملحافظ  الفـيديو  وكامريات  الكامريات 

الكامريات، االأجهزة والعدد الب�سرية وبالتحديد اأجهــزة التحليل الب�سري واأجهزة امل�سح 

ال�سوت  اإنتاج  اإعادة  اأو  نقـــل  اأو  لت�سجـــيل  االأجهزة  الب�سري  اال�ست�سعار  واأجهزة  ال�سوئي 

الفـيديو  ت�سجيل  واأجهزة  الفـيديو  معطيات  نقل  واأجهزة  الكامريات  وحتديدا  ال�سور  اأو 

واأجهزة ا�ستقبال الفـيديو وبالتحديد اأجهزة ا�ستقبال الفـيديو وكامريات الفـيديو واأجهزة 

والربامج  الت�سغيلية  احلا�سوب  اأجزاء  الرقمية،  الفـيديو  وم�سجالت  اللوحية  احلا�سوب 
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القابلة للتنزيل ملعاجلة واإعادة اإنتاج ومزامنة وت�سجيل وتنظيم وتنزيل وحتميل واإر�سال 

البيانات،  وملفات  والفـيديو  وال�سوت  ال�سور  وعر�س  وت�سغيل  وا�ستقبال  معطيات  ونقل 

وا�ستقبال  اإر�ســال  اأجهزة  ال�ســور،  اأو  والبيانات  ال�سوت  لنقل  الال�سلكي  االت�سال  اأجهزة 

االإلكرتونية،  االأقفال  الكهربائيــة،  االأبــواب  اأجــرا�س  االإلكرتونيـــة،  والبيانات  ال�سوت 

�سد  االإنذار  اأجهزة  التجارية،  واملن�ساآت  للمنازل  االأمن  الأنظمة  احلركة  ا�ست�سعار  اأجهزة 

ال�سرقات، اأجهزة ا�ست�سعار االإنذار، اأنظمة االإنذار املتمثلة باأنظمة اأمن املباين التي تتكون 

من برامج واأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية لتوفـري ال�سورة والفـيديو وحالة االإنذار وغريها 

احلركة  وك�سف  ال�ست�سعار  وكا�سفات  ا�ست�سعار  اأجهزة  بعد،  عن  للم�ستخدم  املعلومات  من 

والرطوبة واأول اأوك�سيد الكربون واالقتحامات ودرجة احلرارة، مكربات ال�سوت، �سا�سات 

للم�ساكــن  واخلارجيـــة  الداخليـــة  للمراقبة  فـيديــو  كاميــرات  االأمن،  كامريات  الفـيديو، 

واأجهزة  الفـيديو  اأجهزة نقل معطيات  بها،  الال�سلكية  التحكم  واأجهزة  التجارية  واملباين 

ت�سجيل الفـيديو واأجهزة ا�ستقبال الفـيديو وبالتحديد اأجهزة ا�ستقبال الفـيديو وكامريات 

التي  واالأجهزة  االأدوات  االإنرتنت،  كامريات  الكامريات،  اللوحية،  واحلوا�سيب  الفـيديو 

توفر الروؤية الليلية وبالتحديد اأجهزة ا�ست�سعار للروؤية الليلية وكامريات الروؤية الليلية، 

كوا�سف  الكامريا،  تثبيت  وقواعد  ومثبتات  االإنذار  نظام  ملكونات  تثبيت  وقواعد  مثبتات 

املخاطر البيئية وبالتحديد االأجهزة التي تك�سف وت�سجل وجود املاء وم�ستويات الرطوبة 

وال�سخونة ودرجة احلرارة والن�ساط احلركي والتحركات وال�سوت، الكامريات واالأجهزة 

مراقبة  اأجهزة  للحركة،  احل�سا�سة  االأمنية  االأ�سواء  املغلقة،  الدائرة  ذات  التلفزيونية 

احليوانات االأليفة واالأطفال، �سا�سات الفـيديو للحيوانات االأليفة، االأجزاء الهيكلية وقطع 

غيار للب�سائع املذكورة اأعاله واك�س�سواراتها وبالتحديد علب )حافظات( معدة للكامريات 

ومثبتات للكامريات واأجرا�س االأبواب االإلكرتونية التي تباع كوحدة مع مفكات م�سممة 

القابلة  الربامج  وبالتحديد  االأمن  برامج  االإلكرتونية،  الباب  اأجرا�س  خ�سي�سا لرتكيب 

وبالتحديد  االأمن  برامج  املنزيل،  االأمن  واأنظمة  املراقبة  ملراقبة �سور كامريات  للتنزيل 

الربامج القابلة للتنزيل للتحكم فـي الو�سول اإىل املباين واأنظمة االأمن، الربامج وبرامج 

التطبيقات القابلة للتنزيل التي تتيح للم�ستخدمني التعرف على االأ�سخا�س املوجودين 
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على اأبواب منازلهـم والتوا�سـل معهـم، جمموعــات تطويــر الربامــج )ا�س دي كيه( القابلــة 

للتنزيل املكونة من برامج احلا�سوب لتطوير وا�ستخدام والعمل امل�سرتك لواجهات برجمة 

التطبيقات )ايه بيه اآي( التي ت�ستخدمها االأجهزة االإلكرتونية واالأنظمة والتبادالت التي 

تتبادل البيانات عرب �سبكـات االت�سـاالت واالإنرتنـــت واملت�سلــة بتخزيـن البيانــات �سحابــيا 

وخدمات التبادل، جمموعات تطوير الربامج )ا�س دي كيه( القابلة للتنزيل التي تتكون من 

برامج واأدوات تطوير برامج احلا�سوب ال�ستخدامها وبرنامج كواجهة برجمة التطبيقات 

اال�ستهالكية  االإلكرتونية  باالأجهزة  املتعلقة  والتطبيقات  الربامج  الإن�ساء  اآي(  بيه  )ايه 

املت�سلة باالإنرتنت، جمموعات تطوير الربامج )ا�س دي كيه( القابلة للتنزيل التي تتكون 

من برنامج واأدوات تطوير برامج احلا�سوب ال�ستخدامها كواجهة برجمة التطبيقات )ايه 

بيه اآي( الإن�ساء الربامج والتطبيقات املتعلقة بالوقاية من ال�سرقة واأنظمة االأمن واأنظمة 

املراقبة املنزلية والتجارية، برنامج االأوامر ال�سوتية والتعرف ال�سوتي القابل للتنزيل، 

برنامج للحا�سوب قابل للتنزيل ي�ستخدم فـي التحكم باأجهزة ملعلومات القائمة بذاتها التي 

تعمل عرب التحكم ال�سوتي واأجهزة امل�ساعد ال�سخ�سي، برامــج احلا�ســوب القابلة للتنزيل 

اأنظمــة التحكــم االإلكرتونيــة لالآالت، برامج قابلة للتنزيل  للمراقبة عن بعد والتحليل، 

للمراقبة والتحكم باالت�سال بني اأجهزة احلا�سوب واأنظمة املاكينات االآلية، منتجات املراقبة 

املالحة  برامج  االأمن،  الأنظمة  االإلكرتونية  املكونات  وبالتحديد  بالفـيديو  االإلكرتونية 

القابلة للتنزيل لال�ستخدام مع املركبات الذكية امل�ستقلة )ذاتية القيادة( واالآالت املحمولة 

لال�ستخدام املرتبط باالأجهزة املت�سلــة بال�سبكــة املعلوماتيــة لالأ�سيــاء )اآي اأو تي(، برنامج 

قابل للتنزيل ال�ستخدامه فـي تتبع ومراقبة موقع ونطاق املركبات الذكية امل�ستقلة )ذاتية 

املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  باالأجهزة  املرتبط  لال�ستخدام  املحمولة  واالآالت  القيادة( 

لالأ�سياء )اآي اأو تي(، االأنظمة االإلكرتونيــة واملعــدات واالأدوات وبالتحديد برامج حمرك 

ال�سلوك وبرامج حمرك حتديد املواقع واأجهزة ا�ست�سعار لتحديد املواقع والربامج الذكية 

املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  باالأجهزة  املرتبط  لال�ستخدام  اال�ست�سعار  واأجهزة  الفعالة 

ميكن  التـي  بذاتهـا  القائمــة  املوؤمتتــة  االإلكرتونية  املراقبة  اأجهزة  تي(،  اأو  )اآي  لالأ�سياء 

لالإرتداء،  القابلة  الن�ساط  تعقب  اأجهزة  اال�ستخبارية،  املعلومات  اأو  االأدلة  جلمع  ن�سرها 
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الكامريات القابلة لالإرتداء، اأجهزة احلا�سوب القابلة لالإرتداء املتمثلة بال�ساعات الذكية، 

الفـيديو  عر�س  �سا�سات  الذكية،  بالنظارات  املتمثلة  لالإرتداء  القابلة  احلا�سوب  اأجهزة 

القابلة لالإرتداء، �سماعات الراأ�س لالت�ساالت لال�ستخدام مع الهواتف املحمولة اأو اأجهزة 

الت�ساالت الراديو اأو اأنظمة االت�سال الداخلي اأو اأجهزة اإر�سال وا�ستقبال �سبكة االت�ساالت 

االأخرى، مفاتيح االإ�ساءة، اأجهزة التحكم باالإ�ساءة، �سمامات ال�سوء الثنائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 83962، تاريخ االأولوية: 2021/8/3، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152154

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اال�ستخدامات  متعددة  قطــن  م�سحــات  اال�ستخدامــات،  متعـــددة  التنظيف  م�ستح�سرات 

التجمــــيل،  ال�سخ�ســي، م�ستح�ســرات قاب�ســـة / كام�ســــة للب�ســــرة الأغــــرا�س  لال�ستعــمال 

م�ستح�سرات  احلمام،  فقاقيع  م�ستح�سرات  اجل�سم،  غ�سول  للج�ســم،  )لو�ســن(  غ�ســـول 

مواد  اإزالة  امل�سربة مب�ستح�سرات  القطن  التجميل، قطع  الأغرا�س  كرات قطن  تنظيف، 

االأ�سنان،  التجميل، م�ستح�سرات تنظيف  القطنية الأغرا�س  الدوائر  التجميل )املكيــاج(، 

م�ستح�سرات غ�سيل املواعني، م�ستح�سرات ترطيب الوجه، مناديل تواليت مرطبة قابلة 

تبيي�س  م�ستح�سرات  الغ�سيل،  م�سحوق  املنزيل،  التنظيف  م�ستح�سرات  منها،  للتخل�س 

الغ�سيل، مالءات الغ�سيل امل�سربة مب�ستح�سرات تلطيف االأقم�سة، غ�سول للفم غري طبي 

م�ساد للت�سو�س، �سابون اليدين غري الطبي، غ�سول للفم غري الطبي، م�ستح�سرات العناية 
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بالب�سرة غري الطبية، هالم نفطي )الفازلني( الأغرا�س التجميل، �سامبو وكرمي ملطف 

لل�سعر، بخاخ منع�س ومعطر لالأقم�سة، م�ستح�سرات ترطيب الب�سرة، غ�سول للب�سرة، طقم 

مب�ستح�سرات  م�سربة  مرطبة  مناديل  االأ�سنان،  تبيي�س  م�ستح�سرات  االأ�سنان،  تبيي�س 

تنظيف، م�ستح�سرات ويت�سهازل )Witch Hazel( لتهدئة م�ساكل اجللد والب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق الأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: 90854868، تاريخ االأولوية: 2021/7/29، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152155

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ســـاد  ال�سابـــون  اال�ستخدامـــات،  متعـــددة  مطهرات  ال�سبــاب،  حـــب  عالج  م�ستح�سرات 

املعقمات،  م�ستح�سرات  املعقمــات،  للحكــة،  م�ســاد  للحكة، كرمي  للبكترييا، مرهم م�ساد 

م�ستح�سرات قاب�سة/ كام�سة للب�سرة الأغرا�س طبية، املكمالت الغذائية واملغذية، �سابون 

رائحة  مزيالت  اإب�سوم،  ملح  واحـــدة،  مـــرة  لال�ستعمـــال  مرطبـــة  تعقيــم  مناديــل  مطهــر، 

تعقيم  م�ستح�سرات  ال�سغيــرة،  الن�سائيـــة  التنظيف  فوط  االأقم�سة،  ملطفات  القما�س، 

اليدين، املكمالت من االأع�ساب، مالب�س ل�سل�س البول، حفاظات للحماية من �سل�س البول، 

اأقرا�س مطهرة للغ�سيل، غ�سول طبي للفم م�ساد للت�سو�س، غ�سول  فــوط �سلــ�س البــول، 
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)لو�سن( طبي للج�سم، م�ستح�سرات الرتطيب الطبية، غ�سول طبــي للفم، م�ستح�سرات 

طبية للعناية بالب�سرة، �سابون طبي، الفوط اليومية، هالم نفطي )الفازلني( الأغرا�س 

طبية، مناديل مرطبة للتطهري، ال�سدادت القطنية )التامبون(، الفـيتامينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق الأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: 90854868، تاريخ االأولوية: 2021/7/29، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152156

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفرات حالقة، اأموا�س حالقة، �سفرات حالقة لال�ستعمال مرة واحدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 90854868، تاريخ االأولوية: 2021/7/29، بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152158

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جوارب �سغط لال�ستخدام الطبي اأو العالجي، اأعواد طبية لالأ�سنان، اأكواب ت�ستخدم فـي 

فرتة احلي�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 90854868، تاريخ االأولوية: 2021/7/29، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152160

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل الوجه، االأغ�سيــة البال�ستيكيــة لتغليــف االأطعمــة لال�ستعمـال املنزيل، ورق تغليف 

الطعام، فوط ورقية، مناديل ورقيـة مرطبـة للتنظيف، اأكيا�س تخزين الطعام البال�ستيكية 

ورق  املنزيل،  الطعـــام لال�ستعمــال  لتخزيـــن  ال�سليكــــون  مـــن  اأكيـــا�س  املنزيل،  لال�ستعمال 

مراحي�س، اأكيا�س قمامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 90854868، تاريخ االأولوية: 2021/7/29، بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152161

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فوط �سغرية للتنظيف، قما�س لغ�سل االأر�سيات، خيط تنظيف االأ�سنان، اأعواد خيوط طبية 

اأدوات تنظيف االأ�سنان باملاء، روؤو�س غيار لفر�ساة االأ�سنان الكهربائية،  لتنظيف االأ�سنان، 

اإ�سفنج لال�ستعمال املنزيل، اإ�سفنج ي�ستخدم لو�سع املاكياج، فرا�سي االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق الأولويــــــــة:)رقم االأولوية: 90854868، تاريخ االأولوية: 2021/7/29، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152204

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سا�سات  التلفزيونات،  اأجهزة  ال�سور،  اأو  ال�سوت  اإنتاج  اإعادة  اأو  واإر�سال  لت�سجيل  االأجهزة 

بوحدات  تعمل  التي  التلفزيون  �سا�سات  وحتديدا  التلفزيون  ا�ستقبال  الأجهزة  عر�س 

�سمامات االإ�ساءة الثنائية الع�سوية الباعثة لل�سوء )او ال ايه دي(، اأجهزة التحكم عن بعد 

الأجهزة التلفزيون، برامج احلا�سوب امل�سجلة الإعداد اأو معايرة اأجهزة التلفزيون، م�سغالت 

اأقرا�س الفـيديو الرقمية، م�سغالت الو�سائط املحمولة، اأجهزة احلا�سوب اللوحية، �سا�سات 

احلا�سوب، ال�سا�سات التي تعمل بتقنية الكري�ستال ال�سائل )ال �سي دي(، �سا�سات التلفزيون، 

�سا�سات العر�س، اأجهزة احلا�سوب، اأجهزة احلا�سوب املحمولة، البطاريات القابلة لل�سحن، 

الأجهزة  البالزمية  العر�س  �سا�سات  لوحات  الرقمية،  ال�سحنة  وتوزيع  اال�ستقبال  اأجهزة 

االإ�ساءة  التي تعمل بوحدات �سمامات  ال�سا�سات  التلفزيون،  �سا�سات  التلفزيون،  ا�ستقبال 
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للتنزيل،  القابلة  االفرتا�سي  الواقع  األعاب  برامج  ايه دي(،  )ال  لل�سوء  الباعثة  الثنائية 

�سا�سات الفـيديو املثبتة على الراأ�س، اأطقم اأجهزة التلفزيون، اأطقم �سا�سات التلفزيون التي 

تعمل بتقنية الكري�ستال ال�سائل )ال �سي دي( اأطقم �سا�سات عر�س التلفزيون البالزمية 

عر�س  اأجهزة  الفـيديو،  م�سجالت  التلفزيونية،  العر�س  �سا�سات  اأطقم  بي(،  دي  )بي 

احلا�سوب  �سا�سات  ال�سائل،  الكري�ستال  بتقنية  يعمل  تلفزيون  ا�ستقبال  جهاز  الفـيديو، 

ومتكني  للتحكم  برنامج  املنزلية،  الفـيديو  األعاب  ال�سائل،  الكري�ستال  بتقنية  تعمل  التي 

نقل معطيات املحتوى ال�سوتي واملرئي والو�سائط املتعددة املتمثلة فـي برامج تلفزيونية 

الثقافـية  والربامج  والريا�سة  الفـيديو  ال�سوتية ومقاطع  واملدونات  واملو�سيقى  واالأفالم 

واملرئي  ال�سوتي  املحتوى  فـي  للتحكم  برنامج  العاملية،  االت�ساالت  �سبكات  عرب  واالأخبار 

والو�سائط املتعددة والبحث والو�سول اإليه وعر�سه وتنظيمه والتو�سية به، اأجزاء احلا�سوب 

فـي  للتحكم  للتنزيل  قابل  حا�سوب  برنامج  بها،  اخلا�سة  الطرفـية  واالأجهزة  الت�سغيلية 

ال�سور  لتنظيم وعر�س  للتنزيل  قابل  برنامج حا�سوب  والفـيديو،  ال�سوت  اأجهزة  ت�سغيل 

الرقمية وال�سور الفوتوغرافـية، برنامج حا�سوب قابل للتنزيل ملعاجلة ال�سور الرقمية، 

قابلة  حا�سوب  برامج  الرقمية،  املو�سيقى  ملفات  ملعاجلة  للتنزيل  قابل  حا�سوب  برنامج 

للتنزيل ال�ستخدامها فـي اإن�ساء وعر�س والتالعب بالو�سائط املرئية وامل�سموعة وال�سور 

البيانية وال�سور الفوتوغرافـية والر�سوم التو�سيحية والر�سوم املتحركة الرقمية ومقاطع 

القابلة  برامج احلا�سوب  واملرئية،  ال�سوتية  والبيانات  وامللفات  االأفالم  الفـيديو ولقطات 

لدمج  وبالتحديد  املتعددة  الو�سائط  لتطبيقات  ال�سمعب�سرية  القدرات  لتعزيز  للتنزيل 

قابلة  برامج  املتحركة،  وال�سور  الثابتة  وال�سور  البيانية  والر�سومات  وال�سوت  الن�س 

فـي  ال�ستخدامه  للتنزيل  قابل  برنامج  و�سخ�سية،  تفاعلية  تلفزيونية  لربامج  للتنزيل 

وال�سور  البيانية  الر�سوم  و�سور  وامل�سموعة  املرئية  بالو�سائط  والتالعب  وعر�س  اإن�ساء 

الفوتوغرافـية والر�سوم التو�سيحية والر�سوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفـيديو ولقطات 

االأفالم وامللفات والبيانات ال�سوتية واملرئية، برنامج قابل للتنزيل للتحكم فـي جودة �سوت 

االأجهزة ال�سمعية وحت�سينها،اأجهزة نقل معطيات الو�سائط الرقمية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083947، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152205

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية واالإعالن والت�سويق، خدمات الدعاية واالإعالن الرقمية، خدمات الدعاية واالإعالن 

والت�سويق وبالتحديد الرتويج للعالمات التجارية وال�سلع واخلدمات اخلا�سة باالآخرين، 

اإدارة املخزون، تقدمي االإعالنات وحتديدا و�سع االإعالنات على من�سات التلفزيون الذكية 

وخدمات نقل معطيات الو�سائط وقنوات التوزيع الرقمية االأخرى لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083947، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152206

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االت�ساالت عن بعد )ما عدا البث( والبث واإمدادات االأخبار الأولئك الذين يقدمون تقارير 

ال�سمعية  املواد  والفاك�س وغريها من معدات االت�ساالت، نقل معطيات  الهاتف  واإقرا�س 

عند  الفـيديو  اإر�ساالت  الال�سلكية،  وال�سبكات  االإنرتنت  عرب  وال�سمعب�سرية  والب�سرية 

�سبكة  عرب  تقدم  التي  الرقمي  ال�سوتي  البث  خدمات  وبالتحديد  البث  خدمات  الطلب، 

ات�ساالت عاملية، اإر�سال الربامج التلفزيونية واالأفالم وغريها من املحتويات ال�سمعب�سرية 

عرب االإنرتنت، اال�سرتاك والبث لكل )دفع مقابل العر�س( واالإر�سال وخدمات نقل معطيات 

بوا�سطة �سبكات االت�ساالت عن بعد وال�سبكات احلا�سوبية واالإنرتنت وال�ساتاليت و�سبكات 

عن  االت�ساالت  �سبكات  اإىل  الو�سول  توفـري  والكابل،  والتلفزيون  الال�سلكية  االت�ساالت 

الال�سلكية  االت�ساالت  و�سبكات  ال�ساتاليت  وات�ساالت  واالإنرتنت  احلا�سوب  و�سبكات  بعد 

االإعالنات  ولوحات  البيانات  وقواعد  االإلكرتونية  املواقع  اإىل  الو�سول  توفـري  والكابل، 

وال�سوتية،  املرئية  والربامج  واملو�سيقى  واالأدلة  االإلكرتونية  واملنتديات  االإلكرتونية 

االت�سال باحلا�سوب، املعلومات والن�سح واال�ست�سارات املتعلقة بجميع ما �سبق ذكره، توفـري 

الو�سول اإىل املواقع االإلكرتونية التفاعلية وتطبيقات احلا�سوب لن�سر وم�ساركة املراجعات 

واال�ستق�ساء والتقييمات املتعلقة بالربامج التعليمية والرتفـيه وال�سور املتحركة وامل�سرح 

والفنون واملنا�سبات الثقافـية واحلفالت املو�سيقية والعرو�س احلية وامل�سابقات واملعار�س 

املوقع  اإىل  الو�سول  توفـري  الريا�سية،  واالأحداث  والعرو�س  واال�ستعرا�سات  واملهرجانات 

والفـيديو  وال�سوت  ال�ســور  ون�ســـر  وم�ساهـــدة  وم�ساركـــة  وتخزيـــن  لتحميل  االإكرتوين 

واملجالت االإلكرتونية واملدونات ال�سوتية واملحتوى املتعدد الو�سائط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083947، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152207

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري املو�سيقى على االإنرتنت وتوفـري ال�سور وال�سور على االإنرتنت وتوفـري املن�سورات 

على االإنرتنت وتوفـري االألعاب على االإنرتنت، توفـري املعلومات فـي جمال الرتفـيه عرب 

نظام نقل معطيات ل�سبكة ات�ساالت عاملية حول الربامج التلفزيونية واالأفالم واملو�سيقى 

الربامج  وتوزيع  واإنتاج  تطوير  واالأخــــبار،  الثقافـيـــة  والربامــــج  والريا�ســــة  والفـيديـــو 

وعر�س  ا�ستئجار  الو�سائط،  متعدد  الرتفـيه  وحمتوى  املتحركة  وال�سور  التلفزيونية 

الربامج التلفزيونية امل�ستمرة وال�سور املتحركة وحمتوى الرتفـيه متعدد الو�سائط وكلها 

فـي جماالت الكوميديا والدراما وترفـيه االأطفال واخليال العلمي والوثائقي واملو�سيقى 

وال�سحة واللياقة البدنية والريا�سة، توفـري برامج تلفزيونية و�سوتية ومرئية وبث �سبكي 

والوثائقي  العلمي  واخليال  االأطفال  وترفـيه  والدراما  الكوميديا  جماالت  فـي  م�ستمرة 

والر�سوم  والريا�سة  الرتفـيه  توفـري  والريا�سة،  البدنية  واللياقة  وال�سحة  واملو�سيقى 

وبرامج  واالأحداث احلالية  والوثائقية  والواقع  واالأخبار  واملعلومات  واملو�سيقى  املتحركة 

واالإنرتنت  احلا�سوب  و�سبكات  بعد  عن  االت�ساالت  �سبكات  طريق  عن  والثقافة  الفنون 

وال�ساتاليت و�سبكات االت�ساالت الال�سلكية والتلفزيون وتلفزيون الكابل، توفـري الرتفـيه 

غري القابل للتنزيل والريا�سة والر�سوم املتحركة واملو�سيقى واملعلومات واالأخبار والواقع 

اأدلة تفاعلية للبحث عن  والوثائقي واالأحداث احلالية وبرامج الفنون والثقافة، توفـري 

املتعددة  الرتفـيه  حمتويات  من  وغريها  املتحركة  ال�سور  و�سور  التلفزيونية  الربامج 

املتحركة  والر�سوم  والريا�سة  الرتفـيه  توفـري  واأر�سفتها،  وت�سجيلها  واختيارها  الو�سائط 

الفنون  وبرامج  احلالية  واالأحداث  والوثائقي  والواقع  واالأخبار  واملعلومات  واملو�سيقى 

جماالت  فـي  املعلومات  توفـري  احلا�سوب،  وتطبيقات  االإلكرتونية  املواقع  عرب  والثقافة 

والفنون  اجلارية  واالأحداث  والوثائقي  احلالية  واالأخبار  واملو�سيقى  والريا�سة  الرتفـيه 

والثقافة عرب املواقع االإلكرتونية وتطبيقات احلا�سوب، معلومات الرتفـيه، توفـري املعلومات 

املتعلقة كلها  ال�سخ�سية  للتنزيل واملراجعات والتو�سيات  القابلة  الزمنية غري  واجلداول 

الثقافـية  واملنا�سبات  والفنون  وامل�سرح  املتحركة  وال�سور  والرتفـيه  التعليمية  بالربامج 

املو�سيقية والعرو�س احلية وامل�سابقات واملعار�س واملهرجانات واال�ستعرا�سات  واحلفالت 
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والعرو�س واالأحداث الريا�سية، ن�سر وعر�س املراجعات واال�ستق�ساء والتقييمات املتعلقة 

الثقافـية  واملنا�سبات  والفنون  وامل�سرح  املتحركة  وال�سور  والرتفـيه  التعليمية  بالربامج 

املو�سيقية والعرو�س احلية وامل�سابقات واملعار�س واملهرجانات واال�ستعرا�سات  واحلفالت 

والعرو�س واالأحداث الريا�سية، تقرير االأخبار احلالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083947، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152208

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الو�سائط  ومتعدد  ومرئي  �سوتي  حمتوى  لتو�سيل  الربامج  تطبيقيات  واإدارة  تطوير 

والربامج  والريا�سة  والفـيديو  واملو�سيقى  واأفالم  تلفزيونية  بربامج  املتمثل  لالآخرين 

الثقافـية واالأخبار عرب �سبكات االت�ساالت العاملية، توفـري اال�ستخدام املوؤقت للربامج على 

اخلط مبا�سرة غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي نقل معطيات املحتوى ال�سوتي واملرئي 

والو�سائط املتعددة املتمثلة بالربامج التلفزيونية واالأفالم واملو�سيقى والفـيديو والريا�سة 

والربامج الثقافـية واالأخبار، توفـري اال�ستخدام املوؤقت للربامج على اخلط مبا�سرة غري 

اإليه  والو�سول  الو�سائط  ومتعدد  واملرئي  ال�سوتي  املحتوى  عن  للبحث  للتنزيل  القابلة 

مبا�سرة  على اخلط  للربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  به،  والتو�سية  وتنظيمه  وعر�سه 

غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي الربامج التلفزيونية املخ�س�سة والتفاعلية واالأدلة 

غري  مبا�سرة  اخلط  على  للربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  معها،  املوزعة  بها  اخلا�سة 

القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي اإن�ساء وعر�س والتالعب بالو�سائط املرئية و�سور الر�سوم 
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البيانية وال�سور الفوتوغرافـية والر�سوم التو�سيحية والر�سوم املتحركة الرقمية ومقاطع 

على  لربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  ال�سوتية،  والبيانات  االأفالم  ولقطات  الفـيديو 

فـي  والتحكم  اإىل وعر�س  الو�سول  فـي  للتنزيل ال�ستخدامها  القابلة  اخلط مبا�سرةغري 

نقل معطيات املحتوى ال�سمعب�سري الثابت عرب اأجهزة نقل معطيات الو�سائط الرقمية، 

خدمات الدعم الفني وبالتحديد ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها املتمثلة بت�سخي�س م�ساكل 

اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083947، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152209

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سا�سات  التلفزيونات،  اأجهزة  ال�سور،  اأو  ال�سوت  اإنتاج  اإعادة  اأو  واإر�سال  لت�سجيل  االأجهزة 

بوحدات  تعمل  التي  التلفزيون  �سا�سات  وحتديدا  التلفزيون  ا�ستقبال  الأجهزة  عر�س 

�سمامات االإ�ساءة الثنائية الع�سوية الباعثة لل�سوء )او ال ايه دي(، اأجهزة التحكم عن بعد 

الأجهزة التلفزيون، برامج احلا�سوب امل�سجلة الإعداد اأو معايرة اأجهزة التلفزيون، م�سغالت 

اأقرا�س الفـيديو الرقمية، م�سغالت الو�سائط املحمولة، اأجهزة احلا�سوب اللوحية، �سا�سات 

احلا�سوب، ال�سا�سات التي تعمل بتقنية الكري�ستال ال�سائل )ال �سي دي(، �سا�سات التلفزيون، 

�سا�سات العر�س، اأجهزة احلا�سوب، اأجهزة احلا�سوب املحمولة، البطاريات القابلة لل�سحن، 

الأجهزة  البالزمية  العر�س  �سا�سات  لوحات  الرقمية،  ال�سحنة  وتوزيع  اال�ستقبال  اأجهزة 
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االإ�ساءة  التي تعمل بوحدات �سمامات  ال�سا�سات  التلفزيون،  �سا�سات  التلفزيون،  ا�ستقبال 

األعاب الواقع االفرتا�سي القابلة للتنزيل،  الثنائية الباعثة لل�سوء ) ال ايه دي(، برامج 

�سا�سات الفـيديو املثبتة على الراأ�س، اأطقم اأجهزة التلفزيون، اأطقم �سا�سات التلفزيون التي 

البالزمية  التلفزيون  ال�سائل )ال �سي دي(اأطقم �سا�سات عر�س  الكري�ستال  تعمل بتقنية 

عر�س  اأجهزة  الفـيديو،  م�سجالت  التلفزيونية،  العر�س  �سا�سات  اأطقم  بي(،  دي  )بي 

احلا�سوب  �سا�سات  ال�سائل،  الكري�ستال  بتقنية  يعمل  تلفزيون  ا�ستقبال  جهاز  الفـيديو، 

ومتكني  للتحكم  برنامج  املنزلية،  الفـيديو  األعاب  ال�سائل،  الكري�ستال  بتقنية  تعمل  التي 

نقل معطيات املحتوى ال�سوتي واملرئي والو�سائط املتعددة املتمثلة فـي برامج تلفزيونية 

الثقافـية  والربامج  والريا�سة  الفـيديو  ال�سوتية ومقاطع  واملدونات  واملو�سيقى  واالأفالم 

واملرئي  ال�سوتي  املحتوى  فـي  للتحكم  برنامج  العاملية،  االت�ساالت  �سبكات  عرب  واالأخبار 

والو�سائط املتعددة والبحث والو�سول اإليه وعر�سه وتنظيمه والتو�سية به، اأجزاء احلا�سوب 

فـي  للتحكم  للتنزيل  قابل  حا�سوب  برنامج  بها،  اخلا�سة  الطرفـية  واالأجهزة  الت�سغيلية 

ال�سور  لتنظيم وعر�س  للتنزيل  قابل  برنامج حا�سوب  والفـيديو،  ال�سوت  اأجهزة  ت�سغيل 

الرقمية وال�سور الفوتوغرافـية، برنامج حا�سوب قابل للتنزيل ملعاجلة ال�سور الرقمية، 

قابلة  حا�سوب  برامج  الرقمية،  املو�سيقى  ملفات  ملعاجلة  للتنزيل  قابل  حا�سوب  برنامج 

للتنزيل ال�ستخدامها فـي اإن�ساء وعر�س والتالعب بالو�سائط املرئية وامل�سموعة وال�سور 

البيانية وال�سور الفوتوغرافـية والر�سوم التو�سيحية والر�سوم املتحركة الرقمية ومقاطع 

القابلة  برامج احلا�سوب  واملرئية،  ال�سوتية  والبيانات  وامللفات  االأفالم  الفـيديو ولقطات 

لدمج  وبالتحديد  املتعددة  الو�سائط  لتطبيقات  ال�سمعب�سرية  القدرات  لتعزيز  للتنزيل 

قابلة  برامج  املتحركة،  وال�سور  الثابتة  وال�سور  البيانية  والر�سومات  وال�سوت  الن�س 

فـي  ال�ستخدامه  للتنزيل  قابل  برنامج  و�سخ�سية،  تفاعلية  تلفزيونية  لربامج  للتنزيل 

وال�سور  البيانية  الر�سوم  و�سور  وامل�سموعة  املرئية  بالو�سائط  والتالعب  وعر�س  اإن�ساء 

الفوتوغرافـية والر�سوم التو�سيحية والر�سوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفـيديو ولقطات 

االأفالم وامللفات والبيانات ال�سوتية واملرئية، برنامج قابل للتنزيل للتحكم فـي جودة �سوت 

االأجهزة ال�سمعية وحت�سينها،اأجهزة نقل معطيات الو�سائط الرقمية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083948، تاريخ االأولوية: 2021/7/30،  بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152210

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية  خدمات  والت�سويق،  واالإعــــالن  )الدعايـــة  واالإعالن  الدعاية  وكاالت  خدمات 

الدعاية واالإعالن والت�سويق وبالتحديد الرتويج للعالمات  الرقمية، خدمات  واالإعالن 

التجارية وال�سلع واخلدمات اخلا�سة باالآخرين، اإدارة املخزون، تقدمي االإعالنات وحتديدا 

و�سع االإعالنات على من�سات التلفزيون الذكية وخدمات نقل معطيات الو�سائط وقنوات 

التوزيع الرقمية االأخرى لالآخرين(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083948، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152211

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االت�ساالت عن بعد )ما عدا البث( والبث واإمدادات االأخبار الأولئك الذين يقدمون تقارير 

ال�سمعية  املواد  والفاك�س وغريها من معدات االت�ساالت، نقل معطيات  الهاتف  واإقرا�س 

عند  الفـيديو  اإر�ساالت  الال�سلكية،  وال�سبكات  االإنرتنت  عرب  وال�سمعب�سرية  والب�سرية 

�سبكة  عرب  تقدم  التي  الرقمي  ال�سوتي  البث  خدمات  وبالتحديد  البث  خدمات  الطلب، 

ات�ساالت عاملية، اإر�سال الربامج التلفزيونية واالأفالم وغريها من املحتويات ال�سمعب�سرية 

عرب االإنرتنت، اال�سرتاك والبث لكل )دفع مقابل العر�س( واالإر�سال وخدمات نقل معطيات 

بوا�سطة �سبكات االت�ساالت عن بعد وال�سبكات احلا�سوبية واالإنرتنت وال�ساتاليت و�سبكات 

عن  االت�ساالت  �سبكات  اإىل  الو�سول  توفـري  والكابل،  والتلفزيون  الال�سلكية  االت�ساالت 

الال�سلكية  االت�ساالت  و�سبكات  ال�ساتاليت  وات�ساالت  واالإنرتنت  احلا�سوب  و�سبكات  بعد 

االإعالنات  ولوحات  البيانات  وقواعد  االإلكرتونية  املواقع  اإىل  الو�ســــول  توفـيـــر  والكابل، 

وال�سوتية،  املرئية  والربامـــج  واملو�سيقـــى  واالأدلـــة  االإلكرتونـــية  واملنتديات  االإلكرتونية 

االت�سال باحلا�سوب، املعلومات والن�سح واال�ست�سارات املتعلقة بجميع ما �سبق ذكره، توفـري 

الو�سول اإىل املواقع االإلكرتونية التفاعلية وتطبيقات احلا�سوب لن�سر وم�ساركة املراجعات 

واال�ستق�ساء والتقييمات املتعلقة بالربامج التعليمية والرتفـيه وال�سور املتحركة وامل�سرح 

والفنون واملنا�سبات الثقافـية واحلفالت املو�سيقية والعرو�س احلية وامل�سابقات واملعار�س 

املوقع  اإىل  الو�سول  توفـري  الريا�سية،  واالأحداث  والعرو�س  واال�ستعرا�سات  واملهرجانات 

والفـيديو  وال�سوت  ال�سور  ون�سر  وم�ساهدة  وم�ساركة  وتخزين  لتحميل  االإكرتوين 

واملجالت االإلكرتونية واملدونات ال�سوتية واملحتوى املتعدد الو�سائط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083948، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152212

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري املو�سيقى على االإنرتنت وتوفـري ال�سور وال�سور على االإنرتنت وتوفـري املن�سورات 

على االإنرتنت وتوفـري االألعاب على االإنرتنت، توفـري املعلومات فـي جمال الرتفـيه عرب 

نظام نقل معطيات ل�سبكة ات�ساالت عاملية حول الربامج التلفزيونية واالأفالم واملو�سيقى 

الربامج  وتوزيع  واإنتـــاج  تطويـــر  واالأخبـــار،  الثقافـية  والربامج  والريا�سة  والفـيديو 

وعر�س  ا�ستئجار  الو�سائط،  متعـــدد  الرتفــــيه  وحمتــــوى  املتحركة  وال�سور  التلفزيونية 

الربامج التلفزيونية امل�ستمرة وال�سور املتحركة وحمتوى الرتفـيه متعدد الو�سائط وكلها 

فـي جماالت الكوميديا والدراما وترفـيه االأطفال واخليال العلمي والوثائقي واملو�سيقى 

وبـــث  ومرئية  و�سوتية  تلفزيونية  برامج  توفـري  والريا�سة،  البدنية  واللياقة  وال�سحـــة 

العلمي  االأطفـــال واخليال  وترفـيـــه  والدرامـــا  الكوميديـــا  فــــي جمـــاالت  �سبكـــي م�ستمرة 

والريا�سة  الرتفـيه  توفـري  والريا�سة،  البدنية  واللياقة  وال�سحة  واملو�سيقى  والوثائقي 

والر�سوم املتحركة واملو�سيقى واملعلومات واالأخبار والواقع والوثائقية واالأحداث احلالية 

وبرامج الفنون والثقافة عن طريق �سبكات االت�ساالت عن بعد و�سبكات احلا�سوب واالإنرتنت 

وال�ساتاليت و�سبكات االت�ساالت الال�سلكية والتلفزيون وتلفزيون الكابل، توفـري الرتفـيه 

غري القابل للتنزيل والريا�سة والر�سوم املتحركة واملو�سيقى واملعلومات واالأخبار والواقع 

اأدلة تفاعلية للبحث عن  والوثائقي واالأحداث احلالية وبرامج الفنون والثقافة، توفـري 

املتعددة  الرتفـيه  حمتويات  من  وغريها  املتحركة  ال�سور  و�سور  التلفزيونية  الربامج 

املتحركة  والر�سوم  والريا�سة  الرتفـيه  توفـري  واأر�سفتها،  وت�سجيلها  واختيارها  الو�سائط 

الفنون  وبرامج  احلالية  واالأحداث  والوثائقي  والواقع  واالأخبار  واملعلومات  واملو�سيقى 

جماالت  فـي  املعلومات  توفـري  احلا�سوب،  وتطبيقات  االإلكرتونية  املواقع  عرب  والثقافة 

والفنون  اجلارية  واالأحداث  والوثائقي  احلالية  واالأخبار  واملو�سيقى  والريا�سة  الرتفـيه 

والثقافة عرب املواقع االإلكرتونية وتطبيقات احلا�سوب، معلومات الرتفـيه، توفـري املعلومات 

املتعلقة كلها  ال�سخ�سية  للتنزيل واملراجعات والتو�سيات  القابلة  الزمنية غري  واجلداول 

الثقافـية  واملنا�سبات  والفنون  وامل�سرح  املتحركة  وال�سور  والرتفـيه  التعليمية  بالربامج 
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املو�سيقية والعرو�س احلية وامل�سابقات واملعار�س واملهرجانات واال�ستعرا�سات  واحلفالت 

والعرو�س واالأحداث الريا�سية، ن�سر وعر�س املراجعات واال�ستق�ساء والتقييمات املتعلقة 

الثقافـية  واملنا�سبات  والفنون  وامل�سرح  املتحركة  وال�سور  والرتفـيه  التعليمية  بالربامج 

املو�سيقية والعرو�س احلية وامل�سابقات واملعار�س واملهرجانات واال�ستعرا�سات  واحلفالت 

والعرو�س واالأحداث الريا�سية، تقرير االأخبار احلالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083948، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152214

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الو�سائط  ومتعدد  ومرئي  �سوتي  حمتوى  لتو�سيل  الربامج  تطبيقيات  واإدارة  تطوير 

والربامج  والريا�سة  والفـيديو  واملو�سيقى  واأفالم  تلفزيونية  بربامج  املتمثل  لالآخرين 

الثقافـية واالأخبار عرب �سبكات االت�ساالت العاملية، توفـري اال�ستخدام املوؤقت للربامج على 

اخلط مبا�سرة غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي نقل معطيات املحتوى ال�سوتي واملرئي 

والو�سائط املتعددة املتمثلة بالربامج التلفزيونية واالأفالم واملو�سيقى والفـيديو والريا�سة 

والربامج الثقافـية واالأخبار، توفـري اال�ستخدام املوؤقت للربامج على اخلط مبا�سرة غري 

اإليه  والو�سول  الو�سائط  ومتعدد  واملرئي  ال�سوتي  املحتوى  عن  للبحث  للتنزيل  القابلة 

مبا�سرة  على اخلط  للربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  به،  والتو�سية  وتنظيمه  وعر�سه 

غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي الربامج التلفزيونية املخ�س�سة والتفاعلية واالأدلة 
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غري  مبا�سرة  اخلط  على  للربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  معها،  املوزعة  بها  اخلا�سة 

القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي اإن�ساء وعر�س والتالعب بالو�سائط املرئية و�سور الر�سوم 

البيانية وال�سور الفوتوغرافـية والر�سوم التو�سيحية والر�سوم املتحركة الرقمية ومقاطع 

على  لربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  ال�سوتية،  والبيانات  االأفالم  ولقطات  الفـيديو 

اخلط مبا�سرة غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي الو�سول اإىل وعر�س والتحكم فـي 

نقل معطيات املحتوى ال�سمعب�سري الثابت عرب اأجهزة نقل معطيات الو�سائط الرقمية، 

خدمات الدعم الفني وبالتحديد ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها املتمثلة بت�سخي�س م�ساكل 

اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

)JM :حـــــــق الأولويــــــــة: )رقم االأولوية: 083948، تاريخ االأولوية: 2021/7/30، بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152693

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور طبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا املهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152813

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات 

الوزن  واأدوات  واأجهزة  املرئية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي  الت�سوير 

واأدوات  واأجهزة  االأ�سوات،  وا�ستن�ساخ  ت�سجيل  واأدوات  واأجهزة  والتلفاز  والراديو  والقيا�س 

الربامج  لت�سجيل  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  )االإ�سراف(  واملراقبة  واالإ�سارة  االت�ساالت 

اأو  اأو ال�سور  ا�ستقبال االأ�سوات  اأو  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل  التلفزيونية، 

املحتوى ال�سمعي املرئي، اأجهزة كهربائية واإلكرتونية ت�ستخدم فـي ا�ستقبال البث باالأقمار 

ال�سناعية اأو البث االأر�سي اأو البث ال�سلكي، اأجهزة تلفاز، �سا�سات العر�س البلوري ال�سائل 

لوحية،  �سخ�سية  حوا�سيب  حا�سوب،  اأجهزة  املنزيل،  ال�سينمائي  العر�س  نظم  والبالزما، 

مكربات، مكربات ال�سوت، اأجهزة الراديو، االأجهزة ال�سمعية و/اأو االأجهزة ال�سمعية املرئية 

الال�سلكية، االأجهزة ال�سمعية و/اأو االأجهزة ال�سمعية املرئية املحمولة، و�سائل التحكم عن 

بعد، و�سائل التحكم امل�ستخدمة فـي االألعاب، و�سائل التحكم فـي االألعاب الال�سلكية، لوحات 

املفاتيح الال�سلكية، م�ستقبالت التلفاز مبا فـي ذلك جهاز فك ال�سفرة واأجهزة اال�ستقبال، 

اأجهزة اال�ستقبال الرقمية، اأجهزة اال�ستقبال عالية الدقة، م�سجالت الفـيديو ال�سخ�سية، 

والبث  ال�سناعية  االأقمار  بث  وا�ستقبال  �سفرة  فك  فـي  ت�ستخدم  التي  اال�ستقبال  اأجهزة 

االأر�سي وال�سلكي، اأجهزة لفك �سفرة االإ�سارات امل�سفرة مثل اأجهزة اال�ستقبال امل�ستخدمة 

لال�ستقبال التلفزيوين، اأجهزة مزودة باأجهزة ا�ستقبال ت�ستمل على جهاز فك �سفرة ودليل 

ال�سفرة وم�سجل  لفك  ت�ستمل على جهاز  ا�ستقبال  باأجهزة  اأجهزة مزودة  تفاعلي،  عر�س 

فك  جهاز  على  ت�ستمل  ا�ستقبال  باأجهزة  مزودة  اأجهزة  واالإذاعية،  التلفزيونية  للربامج 

�سفرة وم�سجل مربمج لنقل ت�سجيالت خمزنة للتخزين واأي�سا حذف الت�سجيالت االأقدم، 

اأطباق االأقمار ال�سناعية، برجميات احلا�سوب للم�ساعدة فـي البحث فـي البيانات، برامج 
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م�سفرة للحوا�سيب وملعاجلة البيانات واالت�ساالت، الهواتف، الهواتف النقالة، امل�ساعدات 

ت�ستخدم  واإلكرتونية  كهربائية  اأجهزة  الراديو،  ومودمات  الهواتف  الرقمية،  ال�سخ�سية 

مبا  التلفاز  م�ستقبالت  وال�سلكي،  االأر�سي  والبث  ال�سناعية  االأقمار  بث  ا�ستقبال  فـي 

ال�سفرة وا�ستقبال بث  ا�ستقبال لال�ستخدام فـي فك  اأجهزة  ال�سفرة،  اأجهزة فك  فـي ذلك 

االأقمار ال�سناعية والبث ال�سلكي واالأر�سي وخط امل�سرتك الرقمي واالإنرتنت واأنواع البث 

االإلكرتوين االأخرى، اأجهزة فك �سفرة االإ�سارات امل�سفرة، برامج تلفزيونية واإذاعية م�سجلة، 

برامج م�سجلة للبث اأو لالإر�سال االآخر على التلفاز واالإذاعة والهواتف النقالة وامل�ساعدات 

واأجهزة  معدات  احلوا�سيب،  للفـيديو،  ت�سجيالت  احلا�سوب،  واأجهزة  الرقمية  ال�سخ�سية 

واأدوات احلا�سوب التي ت�ستخدم جميعا لنقل وعر�س وا�ستقبال وتخزين وبحث املعلومات 

اإلكرتونية،  حا�سوب  األعاب  للتنزيل،  قابلة  حا�سوب  برامج  حا�سوب،  برامج  االإلكرتونية، 

األعاب حا�سوب اإلكرتونية تفاعلية، برجميات حا�سوب، برجميات حا�سوب واأجهزة ات�ساالت 

ت�ساعد فـي االت�سال بقواعد البيانات واالإنرتنت، برجميات احلا�سوب التي يتم تقدميها 

من االإنرتنت، معدات اإنهاء ال�سبكة، برجميات وبرامج احلا�سوب للتوزيع على واال�ستخدام 

بوا�سطة م�ساهدي قناة تلفزيونية رقمية لعر�س و�سراء ال�سلع واخلدمات، برامج احلا�سوب 

للتلفاز التفاعلي ولالألعاب التفاعلية، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل، األعاب حا�سوب، 

األعاب فـيديو حا�سوبية، �سا�سات فـيديو، اأجهزة عر�س فـيديوية، اأ�سرطة واأقرا�س واأ�سالك، 

جميعها ممغنطة، �سرائط كا�سيت وخرطو�سات، جميعها مهياأة لال�ستخدام مع االأ�سرطة 

اأقرا�س  قبل،  من  وم�سجلة  فارغة  وخرطو�سات  واأ�سرطة  فـيديو  اأ�سرطة  الذكر،  �سابقة 

اأو  االأ�سوات  لت�سجيل  بالليزر  قراءتها  تتم  اأقرا�س  فـيديوية،  رقمية  اأقرا�س  مدجمة، 

الفـيديو، خرطو�سات ذاكرة القراءة فقط وا�سطوانات مدجمة وبطاقات واأقرا�س وبطاقات 

الدارات املتكاملة وحامالت ذاكرة واأو�ساط الت�سجيل جميعها م�سجل عليها األعاب فـيديو 

حا�سوبية من قبل، املو�سيقى واالأ�سوات والفـيديو وال�سور والن�سو�س واملعلومات التي يتم 
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اأو غريها  توفـريها عرب �سبكة ات�ساالت وعن طريق االإر�سال املبا�سر وبوا�سطة االإنرتنت 

اأو ال�سبكات االإلكرتونية االأخرى، ت�سجيالت �سوتية و/اأو �سمعية  من �سبكات االت�ساالت 

للتنزيل(  �سمعية )قابلة  و/اأو  و/اأو �سوتية  فـيديوية  و/اأو  ت�سجيالت مو�سيقية  تفاعلية، 

التي يتم تقدميها من مواقع االإنرتنت املخت�سة بـام بي ثري، م�سغالت ام بي ثري، قارئات 

و/اأو  م�سجالت  الفـيديوية،  و/اأو  ال�سمعية  امللفات  م�سغالت  و/اأو  م�سجالت  ثري،  بي  ام 

م�سغالت امللفات ال�سمعية و/اأو الفـيديوية املحمولة، نغمات رنني الهواتف )قابلة للتنزيل(، 

ال�سلكي  البث  ا�ستقبال  فـي ذلك  والتلفزيوين مبا  االإذاعي  البث  واأدوات ال�ستقبال  اأجهزة 

والرقمي والبث عرب القمر ال�سناعي، البطاقات الذكية، بطاقات االئتمان، بطاقات الوالء، 

اأجهزة واأدوات االت�ساالت، اأدوات واأجهزة كهربائية، اأدوات واأجهزة اإلكرتونية، اأدوات واأجهزة 

ن�سخ االأفالم، اأدوات واأجهزة كهربائية حتمل باليد، اأدوات واأجهزة اإلكرتونية حتمل باليد، 

اأجهزة  الهواتف،  ومعدات  اأجهزة  نقالة،  هواتف  تفاعلية،  ت�سلية  األعاب  اأو  تعليمية  األعاب 

اأجهزة  الفـيديو،  تدفق  اأجهزة  الرقمية،  الو�سائط  تدفق  اأجهزة  احلي،  التدفق  ا�ستقبال 

تدفق الو�سائط، برجميات تطبيقات احلا�سوب لتدفق املحتوى عرب االإنرتنت.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

جورج   ،309 �س.ب:  ليمتد،  �سريفـي�سز  كوربريت  ميبل�س  بوا�سطة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152815

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيانــــات  بقواعـــد  الربـــط  توفـيـــر  البـــث،  االت�ساالت، خدمــات 

االت�ساالت  خدمات  والبـــث،  االت�ســاالت  خدمـــات  واملبا�ســـرة،  واالإلكرتونــــية  احلا�سوبيـــة 

الو�سائـــط  خـــالل  مـــن  الر�سائـــل  ت�سليم  ال�سمعب�سري،  االإر�سال  خدمات  ال�سمعب�سرية، 

ال�سوت  بث  خدمات  ال�سمعب�سرية،  االأجهزة  بوا�سطـــة  البيانات  اإر�سال  ال�سمعب�سرية، 

ال�سبكات  اأو  االت�ساالت  �سبكات  من  غريها  اأو  االإنرتنت  عرب  والفـيديو  والن�سو�س 

النقالة  والهواتف  اللوحية  ال�سخ�سية  واحلوا�سيب  احلا�سوب  اأجهزة  اإىل  االإلكرتونية 

االت�ساالت  اأجهزة  �سا�سات عر�س وغريها من  اأو  بتلفزيونات  املت�سلة  اال�ستقبال  واأجهزة 

الذين  اأولئك  ذلك  فـي  التلفاز مبا  مل�ساهدي  التفاعلية  االإلكرتونية، اخلدمات  واالأجهزة 

واأجهزة  النقالة  والهواتف  اللوحية  ال�سخ�سية  واحلوا�سيب  احلا�سوب  على  ي�ساهدونه 

اال�ستقبال املت�سلة بتلفزيونات اأو �سا�سات عر�س وغريها من اأجهزة االت�ساالت واالأجهزة 

االإلكرتونية، خدمات البث التلفزيوين والتي تت�سمن اخلدمات التفاعلية الأدلة امل�ساهدة 

واالختيار االأوتوماتيكي الذكي لت�سجيل الربامج، بث واإر�سال التلفزيون التفاعلي واالألعاب 

التفاعلية،  وامل�سابقات  والرتفـيه  التفاعلية  والريا�سة  التفاعلية  واالأخبار  التفاعلية 

خدمات البث التلفزيوين املقدمة من خالل و�سيط الربامج التلفزيونية، خدمات االت�سال 

الال�سلكي و/اأو االت�سال ال�سلكي و/اأو البث و/اأو االإر�سال للفـيديو عند الطلب والفـيديو 

وا�ستقبال  اإر�سال  الويب،  بوابات  خدمات  االإنرتنت،  بوابات  خدمات  املدفوع،  الطلب  عند 

يتم  التي  املبا�سرة  املعلومات  خدمات  والبيانات،  والفـيديو  ال�سوت  ومعاجلة  وتخزين 

توفـريها من خالل االت�ساالت، خدمات تبادل املعلومات، االت�ساالت االإلكرتونية، اإر�سال 

اإر�سال وا�ستالم واإعادة  الر�سائل وال�سور مب�ساعدة احلا�سوب، خدمات الر�سائل وحتديدا 

اإر�سال الر�سائل على �سكل ن�سو�س اأو اأ�سوات اأو �سور ر�سومية اأو مقاطع فـيديو اأو مزيج 

من هذه االأ�سكال، الر�سائل الفورية، خدمات الر�سائل الن�سية، خدمات ر�سائل الو�سائط 

املتعددة، خدمات الر�سائل املوحدة، خدمات الربيد ال�سوتي، خدمات موؤمترات الفـيديو، 
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خدمات  واملعلومات،  والر�سائل  للبيانات  االإلكرتوين  االإر�سال  الفـيديو،  هواتف  خدمات 

االأقمار  اأطباق  اإىل  قناة  توفـري  ال�سناعية،  االأقمار  تقدميها من خالل  يتم  التي  التلفاز 

ال�سناعية، تقدمي خدمات التلفزيون الكابلي مبا فـي ذلك ا�ستقبال واإر�سال واإن�ساء وتوزيع 

من  املقدمة  التلفزيوين  البث  خدمات  وال�سمعب�سرية،  والتلفزيونية  االإذاعية  االإ�سارات 

خالل و�سيط الربامج التلفزيونية والبث عرب املحطات التلفزيونية والتلفزيون ال�ساتلي 

االإلكرتونية،  الن�سرات  لوحات  خدمات  والتلفزيوين،  االإذاعي  البث  خدمات  والكابلي، 

خدمات بث االإنرتنت، ات�ساالت االإنرتنت، خدمات بث التدفق احلي املقدم عرب االإنرتنت، 

توفـري  احلي،  التدفق  تلفزيون  قنوات  توفـري  االإنرتنت،  عرب  واملحتوى  الو�سائط  تدفق 

واالأخبار  التفاعلية  واالألعاب  التفاعلي  التلفزيون  تت�سمن  والتي  احلي  التدفق  من�سات 

التفاعلية والريا�سة التفاعلية والرتفـيه وامل�سابقات التفاعلية، ت�سليم الر�سائل من خالل 

اإلكرتوين  نقل  هيئة  على  املتحركة  الو�سائط  خدمات  واملبا�سرة،  االإلكرتونية  الو�سائط 

للمحتوى االإعالمي الرتفـيهي، خدمات االت�ساالت املقدمة عرب املن�سات والبوابات على 

االإنرتنت وغريه من الو�سائط، تدفق البيانات عرب االإنرتنت، تدفق التلفزيون والو�سائط 

عرب االإنرتنت، االإر�سال ال�سمعي والب�سري عند الطلب، اإر�سال وت�سليم املحتوى ال�سمعي 

والب�سري، خدمات امل�سورة واملعلومات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

جورج   ،309 �س.ب:  ليمتد،  �سريفـي�سز  كوربريت  ميبل�س  بوا�سطة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152816

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلومات  الرتفـيه،  التدريب،  توفـري  والتهذيب،  التعليم 

الفعاليات  توقيت  والثقافـية،  الريا�سية  االأن�سطة  التلفزيوين،  الرتفـيه  الرتفـيه،  عن 

التلفزيونية،  والربامج  التلفزيونية  واالأفالم  االأفالم  وتوزيع  وتقدمي  اإنتاج  الريا�سية، 

توفـري قواعد البيانات احلا�سوبية واالإلكرتونية واملبا�سرة الأغرا�س التعليم واال�ستجمام 

وم�سابكة  وتوزيع  وتقدمي  اإنتاج  ال�سور،  وم�ساركة  الفـيديو  م�ساركة  خدمات  والرتفـيه، 

وتاأجري مواد ذات عن�سر �سمعي و/اأو ب�سري مبا فـي ذلك الربامج االإذاعية والتلفزيونية 

واالأفالم وت�سجيالت ال�سوت والفـيديو والرتفـيه التفاعلي والتلفزيون التفاعلي، االأقرا�س 

املدجمة واالأقرا�س متعددة اال�ستعماالت واألعاب احلا�سوب واالألعاب التفاعلية وامل�سابقات 

والفعاليات الريا�سية واحلفالت املو�سيقية التفاعلية، خدمات اأدلة امل�ساهدة، خدمات اأدلة 

امل�ساهدة التي ت�سهل الت�سجيل والتاأجري حمدد املدة للربامج واالأفالم، خدمات ت�سجيل 

الربامج التلفزيونية اأوتوماتيكيا التي يتم اإجرائها على اأ�سا�س عادات م�ساهدة العمالء اأو 

ما يف�سلونه، ترفـيه الفـيديو عند الطلب والفـيديو عند الطلب املدفوع، توفـري االأفالم 

املدفوع،  الطلب  وعند  الطلب  عند  امل�ساهدين  اإىل  التلفزيونية  والربامج  والفـيديوهات 

اإنتاج مواد  اأو الكابل،  خدمات الربامج التلفزيونية املقدمة عن طريق االأقمار ال�سناعية 

الكابل،  طريق  عن  التليفزيوين  والبث  ال�سناعية  االأقمار  خالل  من  لالإر�سال  الربامج 

تقدمي وتوزيع الربامج الرتفـيهية مبا فـي ذلك االأفالم وامل�سل�سالت وغريها من عنا�سر 

التليفزيوين عن طريق االأقمار ال�سناعية والبث  التي ترتبط بالبث  اأو  اجلذب بوا�سطة 

من  وغريها  واالإنرتنت  والراديو  التليفزيوين  واالإر�سال  الكابل  طريق  عن  التليفزيوين 

�سبكات االت�ساالت اأو ال�سبكات االإلكرتونية، ن�سر الكتب واملجالت وغريها من املطبوعات، 

للغري،  االإلكرتوين  الن�سر  خدمات  للتنزيل(،  القابلة  )غري  االإلكرتونية  املن�سورات 

الدرا�سات النقدية للكتب، اإعارة الكتب وتاأجري االأفالم والربامج وامل�سل�سالت التلفزيونية، 

من  غريها  اأو  االإنرتنت  بوا�سطة  املقدمة  االإلكرتونية  االألعاب  خدمات  التعليم،  خدمات 

�سبكات االت�ساالت ال�سلكية اأو الال�سلكية االأخرى، تقدمي وتوزيع الربامج الرتفـيهية مبا 
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فـي ذلك االأفالم وامل�سل�سالت وغريها من عنا�سر اجلذب بوا�سطة اأو التي ترتبط بالبث 

التليفزيوين عن طريق االأقمار ال�سناعية والبث التليفزيوين عن طريق الكابل واالإر�سال 

التليفزيوين والراديو واالإنرتنت، توفـري خدمات الرتفـيه ومعلومات عن خدمات الرتفـيه 

عرب االإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات حا�سوبية اأو غريها من الو�سائل االإلكرتونية، توفـري 

اخلدمات املذكورة اأعاله واملعلومات عن هذه اخلدمات عرب االإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات 

حا�سوبية اأو غريها من الو�سائل االإلكرتونية اإىل اأجهزة احلا�سوب واحلوا�سيب ال�سخ�سية 

اللوحية والهواتف النقالة واأجهزة اال�ستقبال املت�سلة بتلفزيونات اأو �سا�سات عر�س وغريها 

االإنرتنت،  عرب  االإذاعي  الرتفـيه  خدمات  االإلكرتونية،  واالأجهزة  االت�ساالت  اأجهزة  من 

خدمات  توفـري  للتنزيل(،  القابلة  )غري  االإنرتنت  األعاب  االإنرتنت،  عرب  املقدم  الرتفـيه 

الفـيديو عند الطلب والفـيديو عند  التلفزيوين عرب االإنرتنت، خدمات ترفـيه  الرتفـيه 

الطلب املدفوع املقدمة عرب االإنرتنت.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

جورج   ،309 �س.ب:  ليمتد،  �سريفـي�سز  كوربريت  ميبل�س  بوا�سطة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152818

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واالإلكرتونية  احلا�سوبية  البيانات  بقواعد  الربط  توفـري  البث،  خدمات  االت�ساالت، 

واملبا�سرة، خدمات االت�ساالت والبث، خدمات االت�ساالت ال�سمع ب�سرية، خدمات االإر�سال 

البيانات  اإر�سال  ب�سرية،  ال�سمع  الو�سائط  خالل  من  الر�سائل  ت�سليم  ب�سري،  ال�سمع 
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بوا�سطة االأجهزة ال�سمع ب�سرية، خدمات بث ال�سوت والن�سو�س والفـيديو عرب االإنرتنت 

اأو غريها من �سبكات االت�ساالت اأو ال�سبكات االإلكرتونية اإىل اأجهزة احلا�سوب واحلوا�سيب 

�سا�سات  اأو  بتلفزيونات  املت�سلة  اال�ستقبال  واأجهزة  النقالة  والهواتف  اللوحية  ال�سخ�سية 

عر�س وغريها من اأجهزة االت�ساالت واالأجهزة االإلكرتونية، اخلدمات التفاعلية مل�ساهدي 

ال�سخ�سية  واحلوا�سيب  احلا�سوب  على  ي�ساهدونه  الذين  اأولئك  ذلك  فـي  مبا  التلفاز 

اللوحية والهواتف النقالة واأجهزة اال�ستقبال املت�سلة بتلفزيونات اأو �سا�سات عر�س وغريها 

تت�سمن  والتي  التلفزيوين  البث  خدمات  االإلكرتونية،  واالأجهزة  االت�ساالت  اأجهزة  من 

اخلدمات التفاعلية الأدلة امل�ساهدة واالختيار االأوتوماتيكي الذكي لت�سجيل الربامج، بث 

واإر�سال التلفزيون التفاعلي واالألعاب التفاعلية واالأخبار التفاعلية والريا�سة التفاعلية 

و�سيط  خالل  من  املقدمة  التلفزيوين  البث  خدمات  التفاعلية،  وامل�سابقات  والرتفـيه 

الربامج التلفزيونية، خدمات االت�سال الال�سلكي و/اأو االت�سال ال�سلكي و/اأو البث و/اأو 

االإنرتنت،  بوابات  خدمات  املدفوع،  الطلب  عند  والفـيديو  الطلب  عند  للفـيديو  االإر�سال 

ال�سوت والفـيديو والبيانات،  وا�ستقبال وتخزين ومعاجلة  اإر�سال  الويب،  بوابات  خدمات 

تبادل  خدمات  االت�ساالت،  خالل  من  توفـريها  يتم  التي  املبا�سرة  املعلومات  خدمات 

املعلومات، االت�ساالت االإلكرتونية، اإر�سال الر�سائل وال�سور مب�ساعدة احلا�سوب، خدمات 

اأ�سوات  اأو  ن�سو�س  �سكل  على  الر�سائل  اإر�سال  واإعادة  وا�ستالم  اإر�سال  وحتديدا  الر�سائل 

اأو �سور ر�سومية اأو مقاطع فـيديو اأو مزيج من هذه االأ�سكال، الر�سائل الفورية، خدمات 

خدمات  املوحدة،  الر�سائل  خدمات  املتعددة،  الو�سائط  ر�سائل  خدمات  الن�سية،  الر�سائل 

الربيد ال�سوتي، خدمات موؤمترات الفـيديو، خدمات هواتف الفـيديو، االإر�سال االإلكرتوين 

االأقمار  خالل  من  تقدميها  يتم  التي  التلفاز  خدمات  واملعلومات،  والر�سائل  للبيانات 

ال�سناعية، توفـري قناة اإىل اأطباق االأقمار ال�سناعية، تقدمي خدمات التلفزيون الكابلي مبا 

فـي ذلك ا�ستقبال واإر�سال واإن�ساء وتوزيع االإ�سارات االإذاعية والتلفزيونية وال�سمع ب�سرية، 

عرب  والبث  التلفزيونية  الربامج  و�سيط  خالل  من  املقدمة  التلفزيوين  البث  خدمات 

املحطات التلفزيونية والتلفزيون ال�ساتلي والكابلي، خدمات البث االإذاعي والتلفزيوين، 

خدمات لوحات الن�سرات االإلكرتونية، خدمات بث االإنرتنت، ات�ساالت االإنرتنت، خدمات 
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بث التدفق احلي املقدم عرب االإنرتنت، تدفق الو�سائط واملحتوى عرب االإنرتنت، توفـري 

التلفزيون  تت�سمن  والتي  احلي  التدفق  من�سات  توفـري  احلي،  التدفق  تلفزيون  قنوات 

التفاعلي واالألعاب التفاعلية واالأخبار التفاعلية والريا�سة التفاعلية والرتفـيه وامل�سابقات 

التفاعلية، ت�سليم الر�سائل من خالل الو�سائط االإلكرتونية واملبا�سرة، خدمات الو�سائط 

االت�ساالت  خدمات  الرتفـيهي،  االإعالمي  للمحتوى  اإلكرتوين  نقل  هيئة  على  املتحركة 

املقدمة عرب املن�سات والبوابات على االإنرتنت وغريه من الو�سائط، تدفق البيانات عرب 

عند  والب�سري  ال�سمعي  االإر�سال  االإنرتنت،  عرب  والو�سائط  التلفزيون  تدفق  االإنرتنت، 

املتعلقة  واملعلومات  امل�سورة  خدمات  والب�سري،  ال�سمعي  املحتوى  وت�سليم  اإر�سال  الطلب، 

باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

جورج   ،309 �س.ب:  ليمتد،  �سريفـي�سز  كوربريت  ميبل�س  بوا�سطة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152819

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم والتهذيب، توفـري التدريب، الرتفـيه، معلومات عن الرتفـيه، الرتفـيه التلفزيوين، 

وتوزيع  وتقدمي  اإنتاج  الريا�سية،  الفعاليات  توقيت  والثقافـية،  الريا�سية  االأن�سطة 

احلا�سوبية  البيانات  قواعد  توفـري  التلفزيونية،  والربامج  التلفزيونية  واالأفالم  االأفالم 

واالإلكرتونية واملبا�سرة الأغرا�س التعليم واال�ستجمام والرتفـيه، خدمات م�ساركة الفـيديو 

و/ �سمعي  عن�سر  ذات  مواد  وتاأجري  وم�سابكة  وتوزيع  وتقدمي  اإنتاج  ال�سور،  وم�ساركة 
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ال�سوت  وت�سجيالت  واالأفالم  والتلفزيونية  االإذاعية  الربامج  ذلك  فـي  مبا  ب�سري  اأو 

والفـيديو والرتفـيه التفاعلي والتلفزيون التفاعلي، االأقرا�س املدجمة واالأقرا�س متعددة 

الريا�سية  والفعاليات  وامل�سابقات  التفاعلية  واالألعاب  احلا�سوب  واألعاب  اال�ستعماالت 

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

الت�سجيل والتاأجري حمدد املدة للربامج واالأفالم، خدمات ت�سجيل الربامج التلفزيونية 

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

الفـيديو عند الطلب والفـيديو عند الطلب املدفوع، توفـري االأفالم والفـيديوهات والربامج 

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

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

االأقمار ال�سناعية والبث التليفزيوين عن طريق الكابل، تقدمي وتوزيع الربامج الرتفـيهية 

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

التليفزيوين عن طريق االأقمار ال�سناعية والبث التليفزيوين عن طريق الكابل واالإر�سال 

التليفزيوين والراديو واالإنرتنت وغريها من �سبكات االت�ساالت اأو ال�سبكات االإلكرتونية، 

القابلة  )غري  االإلكرتونية  املن�سورات  املطبوعات،  من  وغريها  واملجالت  الكتب  ن�سر 

للتنزيل(، خدمات الن�سر االإلكرتوين للغري، الدرا�سات النقدية للكتب، اإعارة الكتب وتاأجري 

االأفالم والربامج وامل�سل�سالت التلفزيونية، خدمات التعليم، خدمات االألعاب االإلكرتونية 

املقدمة بوا�سطة االإنرتنت اأو غريها من �سبكات االت�ساالت ال�سلكية اأو الال�سلكية االأخرى، 

تقدمي وتوزيع الربامج الرتفـيهية مبا فـي ذلك االأفالم وامل�سل�سالت وغريها من عنا�سر 

التليفزيوين عن طريق االأقمار ال�سناعية والبث  التي ترتبط بالبث  اأو  اجلذب بوا�سطة 

التليفزيوين عن طريق الكابل واالإر�سال التليفزيوين والراديو واالإنرتنت، توفـري خدمات 

بيانات حا�سوبية  اأو عرب قاعدة  االإنرتنت  الرتفـيه عرب  الرتفـيه ومعلومات عن خدمات 

اأو غريها من الو�سائل االإلكرتونية، توفـري اخلدمات املذكورة اأعاله واملعلومات عن هذه 

اخلدمات عرب االإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات حا�سوبية اأو غريها من الو�سائل االإلكرتونية 

اإىل اأجهزة احلا�سوب واحلوا�سيب ال�سخ�سية اللوحية والهواتف النقالة واأجهزة اال�ستقبال 

املت�سلة بتلفزيونات اأو �سا�سات عر�س وغريها من اأجهزة االت�ساالت واالأجهزة االإلكرتونية، 
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األعاب االإنرتنت  خدمات الرتفـيه االإذاعي عرب االإنرتنت، الرتفـيه املقدم عرب االإنرتنت، 

)غري القابلة للتنزيل(، توفـري خدمات الرتفـيه التلفزيوين عرب االإنرتنت، خدمات ترفـيه 

الفـيديو عند الطلب والفـيديو عند الطلب املدفوع املقدمة عرب االإنرتنت.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

جورج   ،309 �س.ب:  ليمتد،  �سريفـي�سز  كوربريت  ميبل�س  بوا�سطة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153012

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإدارية  للمعاجلة  احلا�سوب  برامج  للحا�سوب،  البحث  حمرك  برامج  احلا�سوب،  برامج 

لتخزين الب�سائع وتعبئتها وت�سليمها ونقلها، من�سات برامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة 

للتنزيل، برامج احلا�سوب امل�سجلة، تطبيقات برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل، تطبيقات 

لالإ�ستخدام  للتنزيل  القابلة  التطبيقات  )تطبيقات(،  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج 

امل�ستندات،  اإدارة  برامج  البلوكت�سني،  لتقنية  احلا�سوب  برامج  النقالة،  االأجهزة  مع 

الذكاء  التنبوؤيه، برامج  امل�ستخدمة فـي برامح احلا�سوب للتحليالت  التعلم االآيل  برامج 

اال�سطناعي للتحليالت، برنامج للحو�سبة االإدراكية والتحليالت القائمة على البيانات، 

برامج احلا�سوب للتجارة االإلكرتونية التي تتيح للم�ستخدمني اإجراء املعامالت التجارية 

االإلكرتونية عرب �سبكة حا�سوبية عاملية، برامج التطبيقات الأجهزة الهاتف املحمول، برامج 

احلو�سبة ال�سحابية، برامج احلا�سوب الأنظمة حتديد املواقع العاملية )جي بي ا�س(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �س.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

حـــــــق الأولويــــــــة: )رقـــم االأولويـــة: 018646090، تاريــــخ االأولويــــة: 2022/1/31، بلد 

)AW :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153014

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والت�سدير، خدمات مقارنة  اال�سترياد  واملنتجات، خدمات وكالة  للب�سائع  اأ�سعار  عرو�س 

االأ�سعار، الدعاية واالإعالن املتعلقة بخدمات النقل والتو�سيل، اإدارة برامج والء العمالء، 

خدمات الرتويج، اخلدمات االإدارية املتعلقة بالتخلي�س اجلمركي، خدمات جتهيز ال�سفن 

املتعلقة  امل�ستنـــدات  اإعـــداد  اجلمركــــي،  بالتخلي�س  املتعلقة  االإدارية  باخلدمات  املتمثلة 

جتميع  لالآخرين،  املوانئ  مرافق  ت�سغيل  فـي  االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  بال�سرائب، 

املتعلقة  التجارية  املعلومات  توفـري  احلا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  ال�سركات  معلومات 

بال�سركات، توفـري م�ستندات النقل لالآخرين )خدمات اإدارية(، خدمات ا�ست�سارات االأعمال 

فـي جمال لوج�ستيات النقل، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب، خدمات الن�سح 

واال�ست�سارات املتعلقة بوكالت اال�سترياد والت�سدير، الدعاية واالإعالن، العالقات العامة، 

الت�سويق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �س.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112
حـــــــق الأولويــــــــة: )رقــم االأولويـــة: 018646090، تاريـــخ االأولويـــة: 2022/1/31، بلــــد 

)AW :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153016

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلموالت  تقييم  البحري،  بال�سحن  املتعلقة  التاأمني  خدمات  النقل،  تاأمني  خدمات 

الو�ساطة  خدمات  للجمارك،  املالية  الو�ساطة  خدمات  اجلمركية،  الو�ساطة  وال�سحنات، 

اخل�سم  رموز  ا�سدار  العمالء،  لوالء  نقاط  ا�سدار  اجلمركية،  بالو�ساطة  املتعلقة  املالية 

لوالء العمالء، اخلدمات املالية، توفـري املعلومات والن�سح فـي جمال التمويل، اخلدمات 

خدمات  االئتمان،  بتوفـيــر  املتعلقة  ال�سم�سرة  االئتمان،  �سم�سرة  واالئتمانية،  التمويلية 

فـي  املالية  اخلدمات  للم�سدريــن،  املالـــي  االئتـــمان  خدمــــات  الت�سدير،  ملبيعات  االئتمان 

اال�ستف�سار  االأخرى،  لالأطراف  املايل  االإقرا�س  خدمات  توفـري  املايل،  االإقرا�س  جمال 

واال�ست�سارات حول االئتمان، خدمات اال�ست�سارات املالية املتعلقة باالئتمان، اال�ست�سارات فـي 

جمال االإقرا�س التجاري، اال�ست�سارات فـي جمال االإقرا�س اال�ستهالكي، التاأمني، التاأمني 

املتعلق بال�سحن البحري، توفـري معلومات التاأمني، �سم�سرة التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، 

خدمات معاجلة الدفع، خدمات دفع الفواتري، خدمات دفع الفاتورة االإلكرتونية، خدمات 

الدفع باملحفظة االإلكرتونية، معاجلة مدفوعات ال�سرائب، معاجلة مدفوعات العمالت 

بطاقات  االئتمان، معاجلة مدفوعات  بطاقات  االإلكرتونية، معاجلة مدفوعات  االأجنبية 

اخل�سم املبا�سر، خدمات ال�سمان على اخلط املبا�سر املتعلقة بتبادل اخلدمات، االحتفاظ 

فـي  ال�سمان  خدمات  ال�سمان،  ح�ساب  فـي  االأخرى  واالأ�سول  واالأموال  املالية  بال�سندات 

جمال ال�سفر.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �س.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

2022/1/31، بلد  018646090، تاريـــخ االأولويـــة:  حـــــــق الأولويــــــــة: )رقـــم االأولويـــة: 

)AW :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153017

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتعرفة  املتعلقة  املعلومات  توفـري  ال�سفر،  ترتيبات  والب�سائع،  وتخزين  تغليف  النقل، 

)�سحن  احلموالت  الب�سائع،  �سحن  تنظيم  النقل،  وطرق  الزمنية  واجلداول  اجلمركية 

وبرامج  امل�ستهلكني  والء  من  ال�سفر  خدمات  توفـري  الطرود،  �سحن  خدمات  الب�سائع(، 

فـي  الطرود  وتعقب  املحو�سب  التتبع  وتعقبها،  ال�سحنات  تتبع  الدائمني،  امل�سرتيني 

الرتانزيت )معلومات النقل(، تتبع ال�سحنات الأغرا�س النقل، تخطيط م�سار ال�سفر، خدمة 

النقل الربي، لوج�ستيات النقل، لوج�ستيات النقل، لوج�ستيات �سل�سلة التوريد واخلدمات 

اللوج�ستية العك�سية التي تتكون من تخزين احلمولة ونقلها وت�سليمها، التخزين، حتميل 

طريق  عن  اأو  احلا�سوب  طريق  عن  احلموالت  مركبات  تتبع  احلموالت،  نقل  احلموالت، 

خالل  من  املركبات  مرور  حركة  تدفق  اإدارة  ا�س(،  بي  )جي  العاملي  املواقع  حتديد  نظام 

ال�سحنات،  اإر�سال  التخزين،  معلومات  النقل،  معلومات  متطورة،  ات�ساالت  وتقنية  �سبكة 

�سي(،  �سي  اأو  فـي  )ان  بال�سفن  العاملة  غري  امل�سرتك  النقل  خدمات  احلموالت،  �سم�سرة 

خدمات حتميل احلموالت وال�سحنات، خدمات املعلومات املتعلقة بحركة ال�سحنات، تاأجري 

وتخزينها،  وتعبئتها  الب�سائع  بنقل  املتعلقة  اال�ست�سارات  ال�سحن،  جمال  فـي  احلاويات 
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ا�ست�سارات نقل احلموالت فـي جمال نقل احلموالت بال�ساحنات وال�سكك احلديدية واجلو 

والبحر، اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بالنقل، توفـري املعلومات املتعلقة بخدمات حتميل 

املتعلقة  املعلومات  توفـري  البحري،  النقل  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  توفـري  احلموالت، 

املتعلقة  املعلومات  توفـري  الب�سائع،  بنقل  املتعلقة  املعلومات  توفـري  احلموالت،  بنقل 

ب�سم�سرة احلموالت، توفـري املعلومات املتعلقة بخدمات التخزين، توفـري املعلومات املتعلقة 

الت�سح  املحو�سبة، اخلدمات  النقل  امل�ستودعات، خدمات معلومات  فـي  التخزين  بخدمات 

املتعلقة بتتبع الب�سائع فـي الرتانزيت )معلومات النقل(، خدمات توفـري املعلومات املتعلقة 

باملوانئ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �س.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

2022/1/31، بلد  018646090، تاريـــخ االأولويـــة:  حـــــــق الأولويــــــــة: )رقـــم االأولويـــة: 

)AW :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153018

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�س(، احلو�سبة  ايه  ايه  املن�سة كخدمة )بي  ا�س(،  ايه  ايه  خدمات الربامج كخدمة )ا�س 

ال�سحابية، توفـري برامج غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر )تطبيق مزود اخلدمة(، 

وبوابات  التوريد  �سل�سلة  واإدارة  اللوج�ستية  للخدمات  احلا�سوب  برامج  وتطوير  ت�سميم 

االأعمال االإلكرتونية، تطوير من�سات احلا�سوب، ت�سميم وتطوير برامج تخطيط الطرق، 
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احلا�سوب،  برامج  ت�سميم  احلا�سوب،  برامج  ا�ست�سارات  اجلودة،  �سمان  خدمات  توفـري 

تركيب برامج احلا�سوب، �سيانة برامج احلا�سوب، تاأجري برامج احلا�سوب، حتديث برامج 

)مواقع  احلا�سوب  مواقع  ا�ست�سافة  لالآخرين،  الويب  مواقع  و�سيانة  اإن�ساء  احلا�سوب، 

املعلومات  فهار�س  وت�سميم  اإن�ساء  احلا�سوب،  برجمة  اخلرائط،  ر�سم  خدمات  الويب(، 

الربامج،  هند�سة  املعلومات(،  تكنولوجيا  لالآخرين )خدمات  الويب  مواقع  على  القائمة 

البيانات االإلكرتونية، اال�ست�سارات فـي جمال الربجمة وتطوير بوابات االأعمال  تخزين 

االإلكرتونية، توفـري حمركات بحث لالإنرتنت، ت�سميم وتطوير حمركات البحث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ دبي العاملية م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

17000، دبي،  17، منطقة جبل علي احلرة، �س.ب:  5، مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طابق 

االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112

2022/1/31، بلد  018646090، تاريـــخ االأولويـــة:  حـــــــق الأولويــــــــة: )رقـــم االأولويـــة: 

)AW :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153088

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احللويات ال�سكرية، �سنع الفطائر باأنواعها، �سنع منتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غ�سن احليل اجلنوبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153089

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية )اإ�سالح و�سيانة االأجهزة االإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد التعاون الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153098

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برزمان الوادي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153099

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سياالت للمالب�س، ياقات مالب�س، بران�س مالب�س، واقيات مالب�س، فرو مالب�س، مالب�س 

داخلية ما�سة للعرق، مالب�س جاهزة، اأغطية لالأذنني مالب�س، بنطلونات ق�سرية مالب�س، 

اأجزاء من  الدراجات، مالب�س خارجية، قفافـيز مالب�س، بطانات جاهزة  مالب�س لراكبي 

مالب�س، مالب�س للمواليد، اأغطية لتدفئة اليدين مالب�س، جاكيتات من ال�سوف مالب�س، 

مالب�س  داخلية،  ن�سائية  مالب�س  داخلية،  مالب�س  داخلية  قم�سان  مالب�س،  راأ�س  اأربطة 

للريا�سة البدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اراك العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153100

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، امل�ساج التدليك، امل�ساعدة الطبية، العالج الطبيعي، خدمات 

العالج، خدمات مراكز ال�سحة، خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت العالج لتقومي العمود الفقري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153101

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ذاكرات حا�سوب )بيع و�سيانة الهواتف النقالة واحلا�سب االآيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرنان لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روي، والية مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153103

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زراعة احلدائق )اإن�ساء و�سيانة احلدائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها للهند�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153105

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التمري�س الطبي، خدمات التطبيب عن بعد، خدمات التحليل الطبي الأغرا�س الت�سخي�س 

والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية، الفح�س الطبي )خا�سة للك�سف عن ومعاجلة 

االأمرا�س املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها، خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الهدى الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153106

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طل�سم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153107

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرحلة اخل�سراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153108

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع املعمول وم�ستقاته من احللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للحلول الغذائية للت�سويق واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153109

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نربا�س اأر�س العني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153113

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�س جاهزة، بيع مالب�س خارجية، بيع عباءات ن�سائية، بيع مالب�س للمواليد، بيع 

مالب�س تقليدية، بيع مالب�س مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة فهد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153120

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوا�سري،  �سباكة  االأنابيب،  اإن�ساء و�سيانة خطوط  الهواء،  اأجهزة تكييف  واإ�سالح  تركيب 

خدمات الكهربائيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما م�سقط خلدمات الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153126

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة للمالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دير العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153127

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات )بيع الذهب واملجوهرات والف�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا ال�سيب اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153128

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار العفـيف لالأقم�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153129

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة احللوى العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلناح االأبي�س املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153131

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلومات عن الرتبية والتعليم )معاهد التدريب املهني واالإداري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلنجر الذهبية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153132

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب حجوزات ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املواكب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153133

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة اأملونيوم اليو بي �سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عمار املقر�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153134

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنال للخدمات الطبية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153135

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت )التجارة االإلكرتونية( وبيع بالتجزئة للذهب واملجوهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قادة الديار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153136

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة فـي املالب�س واالأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الربميي املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153137

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  خدمات  االإعالنات،  لــ�سق  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  التجارية،  املعلومات  وكاالت  خدمات  والت�سدير،  اال�سترياد 

التجارية اأو ال�سناعية، العالقات العامة، اإعــداد ك�سوف الرواتب، توظيف االأفراد، ترويج 

خدمات  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخيـــ�س  التجاريـــة  االإدارة  معاجلة  لالآخرين،  املبيعات 

وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستحــ�سرات  التجزئـــة  خدمـــات  ت�سويـــق،  الفوتـــرة، 

واالإمدادات الطبية، توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهيل لل�سناعات الكيماوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة اجلنوبية، والية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153138

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية الإنتاج املطهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153139

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية الإنتاج املطهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153140

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  خدمات  االإعالنات،  ل�سق  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

اال�سترياد والت�سدير، خدمات وكاالت املعلومات التجارية، حتليل اأ�سعار التكلفة، خدمات 

تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  املكتبية،  واملعدات  االآالت  تاأجري  التوظيف،  وكاالت 

ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، عر�س ال�سلع، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، 

توزيع العينات، خدمات اخلرباء فـي الكفاية، البيع باملزاد العلني، درا�سات ال�سوق، تقييم 

اأبحاث  عامة،  عر�س  خدمات  االختزال،  العامة،  العالقات  االأعمال،  اأبحاث  االأعمال، 

التجارية  االإدارة  معاجلة  االأ�سعار،  بني  املقارنة  خدمات  الراأي،  ا�ستطالعات  الت�سويق، 

لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي االأعمال، خدمات الفوترة، 

ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للطاقة واملياه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153141

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل وم�ستقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق امل�ستقبل لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153143

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات واأدوات الزينة والبخور والعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الو�سم احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153144

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات واملتعلقات الن�سائية والعطور والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحروقية لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�س، والية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153147

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )العيادات املتخ�س�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات الطبية املتنقلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153148

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع را�سد بن نا�سر امل�سيفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153149

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القرو�س املق�سطة، �سريفة، القرو�س املالية متويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153150

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سريفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153151

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  )املطاعم(،  الطعام  تزيني  )املطاعم(،  و�سوبا  اأودون  معكرونة  مطاعم  خدمات 

مطاعم وا�سوكو )املطاعم(، التموين بالطعام وال�سراب )املطاعم(، خدمات بيوت االإعتكاف 

الفنادق )املطاعم(، خدمات  ال�سياح )املطاعم(، خدمات  اإقامة  اأماكن  )املطاعم(، خدمات 

الذاتية )املطاعم(، خدمات مطاعم تقدمي  املطاعم )املطاعم(، خدمات مطاعم اخلدمة 

الوجبات اخلفـيفة )املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سمود لالأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153153

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة علي اليافعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153154

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رتن�سي تريكامدا�س دياجلي رتن�سي و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153155

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حميد �سلوم الوهيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153156

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر ال�سناين وتاليتا الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153157

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات امل�سرفـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153158

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات امل�سرفـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153160

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكمالت غذائية للحيوانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للمنتجات احليوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153164

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سجاد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ستان اخلليج لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153166

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج الغافات العالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153179

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املحيط االأخ�سر املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153320

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، برية، جعة زجنبيل، برية �سعري منبت ملت، ماء ال�سعري، 

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول 

لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  ع�سائر  امل�سروبـــات،  لتح�ســـري  خال�سات  امل�سروبات،  لتح�سري 

الليثيا، مياه  الغازية، ماء  املياه  امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، م�ستح�سرات لتح�سري 

ليمونا�سة،  للموائد، ع�سري عنب،  فوار، مياه معدنية  مـــاء معدين  معدنيـــة م�سروبـــات، 

خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية، ع�سائر خ�سروات م�سروبات، اأ�سربة لتح�سري 

الليمونا�ســـة، ماء �سعري منبت ملت، ع�سري عنب غري خممر، �سراب اللوز، ماء ال�سودا، 

حمالة  اأقرا�س  كحولية،  غري  م�سروبات  م�سروب،  بنـــدورة  ع�سيــــر  م�سروبـــات،  �سربـــات 

م�سروب  الف�ساغ  �سراب  غازية،  مياه  الفوارة،  للم�سروبات  م�ساحيق  الفوارة،  للم�سروبات 

خفـيف، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، �سراب فواكه غري 

الكحول،  من  خالية  رو�سية  برية  كحويل،  غري  تفاح  ع�سري  تواترية،  م�سروبات  كحويل، 

م�سروب  خملوطة،  خ�سار  اأو  فواكه  م�سروبات  الع�سل،  اأ�سا�سها  كحولية  غري  م�سروبات 

االألوفـريا، الالكحويل، كوكتيل من البرية، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب، م�سروبات 

بروتينية للريا�سيني، م�سروبات من االأرز، بخالف بدائل احلليب، م�سروبات غري كحولية 

منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي، مرطبات غري كحولية، 

نبيذ ال�سعري البرية، م�سروبات الطاقة، م�سروبات الفواكه املجففة غري الكحولية، �ساندي 

)برية خملوطة مع م�سروب غري كحويل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هائل �سعيد انعم و�سركاه )�س.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع املجمع، حمافظة تعز، اليمن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153476

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب االأر�س ال�سعيدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153483

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مرمر، ا�سقف غري معدنية، مواد غري معدنية للبناء، األواح غري معدنية للبناء، ا�سمنت، 

جب�س، حواجز غري معدنية، كورني�سات غري معدنية، حجارة كل�سية طبا�سريية خام، لباد 

بناء، بطانات غري  بناء، طالءات مواد  لل�سباكة، غري معدنية، جب�س مواد  للبناء، قوالب 

بناء  مواد  للمباين،  معدين  غري  بالط  معدنية،  غري  اأر�سيات  املباين،  جلدران  معدنية 

حرارية غري معدنية، بالط للجدران، غري معدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو�سينو جيب�سام، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ســـني - طوكيــو بلــدج، 3 - 1، مــارونوت�ســي 3 - ت�سومــي، �سيـــودا - كــو 

طوكيو 100-0005 اليابان، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153487

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، حلوم، �سمك غري حي، خال�سات حلوم، 

حلم  حية،  غري  دواجن  حلوم  �سجق،  للطعام،  احليوانات  عظم  نخاع  مملح،  خنزير  حلم 

الكبد، حلوم حمفوظة، حلم جمفف.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل وجتارة املوا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سليبية الزراعية، قطعة 12، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153489

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، حجارة تنعيم، م�ستح�سرات جلخ، حجارة حالقة مطهرة 

والكي،  للغ�سيل  ن�سوي  ملمع  كهرمان عطر،  اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت  القاب�سة،  االأدوية 

ن�ساأ الغ�سيل، �سابون، �سابون لتن�سيع الن�سيج، نيلة للغ�سيل ال�سبغة الزرقاء، عطر باديان، 

اأعواد قطن الأغرا�س  م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، �سابون حالقة، طالء ال�سفاه، 

التجميل، اأقنعة جتميلية، زيت الربغموت، م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل، كرميات تبيي�س 

للغ�سيل  قا�سر  ق�سارة،  �سودا  ق�سارة،  اأمالح  املدبوغ،  اجللد  ق�سر  م�ستح�سرات  الب�سرة، 

والكي، ملمع للغ�سيل والكي، خ�سب معطر،غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية، ملمع اأظافر، 

كربيد  �سنفرة،  �سحج  مواد  املعادن  كربيدات  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  مكياج،  م�ستح�ســـرات 

ال�سليكون مادة �سحج �سنفرة، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، رماد بركاين للتنظيف، كرميات 

م�ستح�سرات  م�ستعارة،  رمو�س  ال�سعر،  جتعيد  م�ستح�سرات  لل�سعر،  ملونات  لالأحذية، 

جتميل للرمو�س، م�ستح�سرات �سقل، �سمع لالأحذية، م�ستح�سرات تلميع ملمعات، �سمع 

احلذائني، �سمع اال�سكافـي، �سمع لل�سوارب، �سمع �سقل، �سمع اخلياطني، زيوت عطرية من 

م�ستح�سرات  �سنفرة،  �سحج  مادة  كوراندم  الزينة،  لغايات  ملونات  الكولونيا،  ماء  الكباد، 

جتميل للحيوانات، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني الأغرا�س التجميل، 

جتميلية،  كرميات  �سقل،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  البقع،  مزيالت  تنظيف،  طبا�سري 

اأموا�س احلالقة، �سمع للجلد املدبوغ، منظفات  �سودا الغ�سيل للتنظيف، معاجني ل�سحذ 

-154-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية، حماليل جلي، مزيالت دهون 

بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، 

م�ستح�سرات الإزالة الق�سور للغايات املنزلية، ديامانتني مادة �سحج �سنفرة، م�ستح�سرات 

اإزالة الالكيه، قما�س  املنزلية، ورق �سحج �سنفرة، م�ستح�سرات  م�سادة لل�سوا�س للغايات 

�سنفرة، م�ستح�سرات اإزالة االألوان، م�ستح�سرات اإزالة الطالء، هيبوكلوريد البوتا�سيوم، 

ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، حلاء الكالجة للغ�سيل، م�سحوق �سحج �سنفرة، بخور، 

مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي، خال�سات اأثريية، زيوت 

لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  تنظيف،  م�ستح�سرات  مكياج،  عطور،  زهور  خال�سات  عطرية، 

الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، منكهات للكعك زيوت عطرية، زيت الغلتريية، فازلني 

الهيدروجني  التجميل، بريوك�سيد  دهنية الأغرا�س  التجميل، جريانيول، مواد  الأغرا�س 

اليا�سمني، زيت اخلزامى،  زيت  التجميل،  لغايات  زيوت  التجميل، هليوتروبني،  الأغرا�س 

زيوت لغايات التنظيف، زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت الأغرا�س الزينة، ايونون 

عطر، غ�سوالت لو�سن، الأغرا�س التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، م�ستح�سرات 

ق�سر االأقم�سة لغ�سيل املالب�س، مواد تواليت، �سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات، م�ستح�سرات 

تنعيم تن�سية، خال�سات النعناع زيت عطري، نعناع ل�سناعة العطور، م�ستح�سرات جتميل 

احلواجب، م�سك ل�سناعة العطور، مبطالت جتعيد ال�سعر الدائم، �سامبو، عطور، اأظافر 

�سناعة  اجلدران،  ورق  تنظيف  م�ستح�سرات  باالأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  م�ستعارة، 

اخلفاف،  حجر  االأقدام،  لتعرق  �سابون  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور، 

مراهم الأغرا�س التجميل، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات حالقة، �سابون الإزالة الروائح 

الزينة، غ�سول قلوي من  �سفرول، قطع من �سابون  للبيا�سات،  اأكيا�س معطرة  الكريهة، 

ال�سودا، اأقالم احلواجب، م�سحوق التالك للزينة، اأ�سباغ جتميلية، تربنتني الإزالة الدهون، 

لل�سنفرة،  قما�س  زجاج  قما�س  عطرية،  زيوت  تربينات  الدهون،  الإزالة  الرتبنتني  زيت 

م�سادات للعرق مواد للتواليت، �سابون م�ساد للعرق، حجر طرابل�سي لل�سقل، مواد جلخ 

�سنفرة، ورق جلخ �سنفرة، اأمونيا مادة قلوية متطايرة، منظف، حجر ال�سبة مطهر، حليب 

اللوز الأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات اإزالة ال�سداأ، م�ستح�سرات لال�سمرار م�ستح�سرات 
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لتن�سيع  كيماويات  عطريـــة،  زيـــوت  للم�سروبـــات  منكهات  طيارة،  زيوت  عطور  جتميل، 

اللحى،  اأ�سباغ  لغايات طبية،  لي�ست  ا�ستحمام  اأمالح  لغايات منزلية غ�سيل وكي،  االألوان 

امل�ستعارة، م�ستح�سرات  الرمو�س  التنحيف، لوا�سق لتثبيت  م�ستح�سرات جتميل لغايات 

اإزالة الدهان، مزيالت الروائح الكريهة للب�سر اأو للحيوانات، ر�سوم زينة لل�سف الأغرا�س 

التجميل، قاب�سات لالأوعية الأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات 

اأطقم  لتنظيف  م�ستح�سرات  والكي،  الغ�سيل  فـي  ت�ستخدم  لالأقم�سة  ملينات  التجميل، 

االأليفةم�ستح�سرات  للحيوانات  �سامبو  املغلقة،  امل�سارف  لتنظيف  االأ�سنان، م�ستح�سرات 

غري طبية للتنظيف والعناية، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن، جتميلية، ملمعات 

اأطقم االأ�سنان، لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، رذاذ �سرباي، لل�سعر، 

رائحة  الإنعا�س  رذاذات  طيبة،  روائح  املعطرة  املجففة  الورد  اأوراق  من  مزيجات  م�سكرة، 

الفم، م�ستح�سرات التنظيف اجلاف، هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار، جل لتبيي�س 

النباتات،  اأوراق  لتلميع  م�ستح�سرات  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�س  قطع  االأ�سنان، 

اأعواد البخور، عوامل جتفـيف الآالت غ�سل االأطباق، م�ستح�سرات تعطري الهواء، �سرائح 

اإنعا�س النف�س، مزيالت العرق للحيوانات االأليفة، م�ستح�سرات الغ�سل الأغرا�س �سخ�سية 

اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار الأغرا�س جتميلية، مواد 

هالمية للتدليك لغري االأغرا�س الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم لغري االأغرا�س الطبية، 

�سامبو جاف، اأظافر ال�سقة م�سنعة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، زيوت عطرية من 

الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، ملمع اأحذية، علب اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري 

مب�ستح�سرات  مبللة  مناديل  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات 

الإزالة مواد التجميل، م�ستح�سرات الكوالجني لغايات جتميلية، �سرائط تبيي�س االأ�سنان، 

منكهات غذائية زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل نباتية، مطهرات غري طبية للعناية 

بالنظافة ال�سخ�سية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل، مزيالت طالء االأظافر، �سامبو 

للحيوانات م�ستح�سرات غري طبية للتنظيف والعناية، غ�سول العني لي�س لغايات طبية، 

تنظيف  م�ستح�سرات  للعرق،  مزيلة  اأو  ال�سخ�سية  ال�سحة  الأغرا�س  مهبلية  غ�سوالت 

قا�سرة  م�ستح�سرات  )عيدان( خ�سبية،  اأعواد  مع  هواء  منزلية، معطر  لغايات  كيميائية 
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جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�س  تدليك  �سموع  منزلية،  لغايات  األوان،  مزيالت 

لالأطفال، م�ستح�سرات اإنعا�س رائحة الفم الأغرا�س النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل 

م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، ب�سمة )�سبغة م�ستح�سرات جتميل(، جيل للعني م�سحح 

ي�ستخدم الأغرا�س جتميلية، ملمع اأظافر، مياه ماي�سالر )معقمة ومنظفة للوجه(، طالء 

التجميل،  الأغرا�س  اجل�سم  لطالء  )التك�س(  مطاطي  �سائل  التجميل،  الأغرا�س  اجل�سم 

معجون اأ�سنان، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج، لون يعمل على وقاية 

مالءات الغ�سيل، ورقة جمفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نزيه التجاريه ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية الندمارك، املزرعة، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153490

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية للراأ�س، جوارب وكولونات، مالب�س كتانية، مالب�س، مالب�س  القدم، قبعات  لبا�س 

جاهزة، اأخفاف، اأربطة راأ�س مالب�س، قبعات للزينة اأغطية للراأ�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوب اأباريلز بي فـي تي. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اف - 13، اأوديوغ ناجار، روتاك رود، برياجاري. نيو دلهي - 110043، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153491

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات 

املعلومات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  واإعالن،  دعاية  ال�سلع،  عر�س  تنظيمية، 

واالأخبار عن االأعمال، ترويج املبيعات لالآخرين، االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات 

احلا�سوب، عر�س �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، معاجلة االإدارة التجارية 

ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  ت�سويق،  الغيـــر،  وخدمـــات  �سلع  لرتخيـــ�س 

مواقع  طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفـري  الطبية،  واالإمدادات  وال�سحية  والبيطرية 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوب اأباريلز بي فـي تي. ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اف - 13، اأوديوغ ناجار، روتاك رود، برياجاري. نيو دلهي - 110043، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153492

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية، عقاقري لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: با�سيفـيك كو�ست هولدجنز اأي بي، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،90502 كاليفورنيا  توران�س،  �سرتيت،  جون  دبليو.   1206 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153726

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النجمة الثانية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152492

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغ�سيل اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر القمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�س، والية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138702
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ساعدات  املركبات،  �سيانة  املركبات،  غ�سل  املركبات،  ت�سحيم  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة 
خدمات  العجالت،  موازنة  ال�سيارات،  بطاريات  تغيري  ت�سليح،  املعطلة  املركبات  اإ�سالح 

الكهربائيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهوان موتورز لتجارة الأجزاء الإ�سافـية 
لل�سيارات )�سركة منطقة حرة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146117
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات ال�سيارات، عجالت الدراجات الهوائية، اأغطية الإطارات الهوائية، اأغطية الإطارات، 
اإطارات الدراجات النارية، الرقع املطاطية الال�سقة لت�سليح الإطارات الداخلية، الإطارات 
الداخلية  الإطارات  النارية،  للدراجات  الداخلية  الإطارات  الهوائية،  للدراجات  الداخلية 
لإطارات  الداخلية  الأنابيب  املركبات،  لعجالت  الداخلية  الإطارات  الهوائية،  لالإطارات 
الداخلية،  الإطارات  اإ�سالح  عدد  الهوائية،  الإطارات  للمركبات،  الأمتعة  �سباك  املركبات، 
مقاعد  اأغطية  الهوائية،  الدراجات  مقاعد  اأغطية  املركبات،  لعجالت  املعدنية  الإطارات 
ممت�سات  املركبات،  مكابح  قطع  ال�سيارات،  ملقاعد  الأمان  اأحزمة  النارية،  الدراجات 
ال�سدمات للمركبات، حامالت الزلجات لل�سيارات، ق�سبان الإطارات، براغي لالإطارات، 
اإطارات لعجالت املركبات، الإطارات، ال�سلبة، لعجالت املركبات، الأ�سطح اخلارجية لتلبي�س 
الإطارات، الأ�سطح اخلارجية للمركبات )الأحزمة الدوارة(، الأ�سطح اخلارجية للمركبات 
اأنابيب داخلية للدراجات الهوائية، الإطارات  )اجلرارات(، الإطارات التي ل حتتوي على 
التي ل حتتوي على اأنابيب داخلية للدراجات النارية، ال�سمامات لإطارات املركبات، اإطارات 

عجالت املركبات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هانكوك تاير & تكنولوجي كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كوريا الدميوقراطية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 286، باجنيو-رو، بنداجن-جو، �سيوجننام-�سى، جيوجنى-دو، كوريا 

اجلنوبية، كوريا الدميوقراطية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150487

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور طبيعية والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط �سقائق النعمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150926
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل، حتديدا برامج الواقع املعزز لدمج البيانات الإلكرتونية 
واملحتوى  وال�سوت  الفـيديو  ومقاطع  ال�سور  جتربة  بغر�س  احلقيقي  العامل  بيئات  مع 

احل�سي وعر�سها والتقاطها وت�سجيلها وحتريرها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناب انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث �سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90405، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
حـــــق الأولـــويــــــــة: )رقم الأولـــويـــة: 90780586 - تاريخ الأولـــويـــة: 2021/6/17 - بلد 

) US :الأولـــويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152253
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرطوبة  مزيالت  الرتطيب،  اأجهزة  ال�ساخن،  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية،  املكيفات 
الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية، مواقد الطبخ الكهربائية، منقيات املياه لال�ستخدامات 
اأجهزة  املياه،  لتنقية  الغ�سائية  الأجهزة  املنزلية،  لالأغرا�س  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية، 
لتجميع الطاقة احلرارية ال�سم�سية )للت�سخني(، منظفات للهواء، اأجهزة التهوية )مكيفات 
العاملة  للطبخ  مواقد  لل�سوء،  الباعثة  الثنائية  ال�سمامات  اأ�سواء  للت�سخني،  الهواء( 
الكهربائية،  الثالجات  للطهي،  التجهيزات  اأو  الأجهزة  الكهربائية،  املطبخ  اأفران  بالغاز، 
اآلت  املنزلية،  لالأغرا�س  املالب�س  لرتتيب  كهربائي  جهاز  الكهربائية،  املالب�س  جمففات 
ترتيب املالب�س الكهربائية املجهزة بوظائف اإزالة الروائح الكريهة، تعقيم وتبخري املالب�س 
للغايات املنزلية، اآلت جتفـيف املالب�س الكهربائية املجهزة بوظيفة التعقيم، واإزالة الروائح 
الكريهة واملعاجلة ملقاومة التجعد للغايات املنزلية، املغا�سل، منقيات اجلو، اأجهزة التهوية، 
الهواء،  لرت�سيح  الفالتر،  الهواء،  لتعقيم  مر�سحات  الهواء،  مر�سحات  كهربائية،  مراوح 
كهربائية  ملرطبات  فالتر  الهواء،  ملنقيات  املر�سحات  الهواء،  ملنظفات  الهواء  مر�سحات 
مراوح  الهواء،  تدوير  اأجهزة  �سقفـية،  مراوح  الهواء،  تعقيم  جهاز  املنزيل،  لال�ستخدام 

التهوية، مرطبات الهواء، �سخانات الهواء للتدفئة، واأجهزة جتفـيف ال�سعر.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�س انك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، 07336جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/31

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152254

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات للتنقل عن طريق الرب، وال�سيارات والأجزاء الهيكلية لها، وال�ساحنات، وال�ساحنات 

الريا�سية،  وال�سيارات  الأغرا�س،  متعددة  الريا�سية  واملركبات  )املركبات(،  ال�سغرية 

واقيات  املركبات،  وم�سدات  القطر،  جرارات  ذلك  فـي  مبا  واجلرارات  ال�سباق،  و�سيارات 

الطني للمركبات الربية، وملحقات املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم: 2، تاكارات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما-�سي، كاناجاوا-كن، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/31

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152833
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة املح�سرة من معجون الفول )توفو(، حلم خنزير مملح، الفا�سولياء املحفوظة، 
اأ�سا�سها الفا�سولياء، مركزات مرق اللحم، مرق اللحوم، مركزات  الأغذية اخلفـيفة التي 
مقبالت  الدجاج،  اجلبنة،  بدائل  اجلبنة،  الزبدة،  البوجلوجي،  املرق،  اللحم،  مرق 
بي�س  ال�سمك،  حلم  كبب  بال�سكر،  املطبوخة  الفواكه  الدجاج،  من  اأ�سا�سا  تتكون  جممدة 
الأ�سماك  )فـيليه(،  عظم  بدون  الطري  ال�سمك  �سرائح  ال�سمك،  كعك  للتفقي�س(،  )لي�س 
اأ�سا�سها الفواكه، حلم  اأ�سا�سها ال�سمك، الوجبات اخلفـيفة التي  املحفوظة، الأطعمة التي 
اخلنزير، املربى، الهالم للطعام، الكيمت�سي، م�سروبات حم�س الالكتيك، الع�سب البحري، 
املحفوظة، الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الأع�ساب البحرية، م�ستخل�سات اللحوم، هالم 
)غري  ال�سيد  وحلوم  احلية(  )غري  الدواجن  احلية(،  )غري  الأ�سماك  اللحوم،  اللحم، 
احلية(، منتجات احلليب، احلليب، بدائل احلليب، الزيوت والدهون لالأطعمة، املخلالت، 
م�ستح�سرات  البطاطا،  اأ�سا�سها  التي  الزلبية  اخلنزير،  حلم  �سرائح  اخلنزير،  حلم 
واملجمدة  املحفوظة  واخل�سار  والفواكه  ال�سوربات،  لعمل  م�ستح�سرات  املرق،  حت�سري 
واملجففة واملطبوخة، اأع�ساب بحرية معاجلة، املك�سرات املح�سرة، البقول واملك�سرات املعدة 
لال�ستهالك الب�سري، ال�سجق، زيت ال�سم�سم للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، ال�سوربات، 
خممر(،  �سويا  )فول  توفو  التوفو،  فطائر  ال�سويا،  فطائر  للطعام،  ال�سويا  فول  زيوت 
م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، بدائل اللحوم التي اأ�سا�سها اخل�سراوات، لنب الزبادي، 
اللحوم ال�سطناعية، اأقرا�س الهامربغر، �سرائح الهامربغر، احلليب اجلاف )البودرة(، 

منتجات الألبان املعاجلة، املرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول، 
جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152834
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، ال�ساي، الكاكاو، القهوة ال�سطناعية، �سعريية الأرز، املعكرونة، معكرونة النودلز، 
التابيوكا، ال�ساغو، دقيق لالأغذية وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات، 
احللويات )غري الطبية(، ال�سوكولتة، البوظة، ال�سراب )املثلج(، املثلجات القابلة لالأكل، 
�سكر )لي�س لالأغرا�س الطبية(، الع�سل، الدب�س، اخلمرية )مل�ستح�سرات الأطعمة املخ�س�سة 
لال�ستهالك الب�سري(، م�سحوق اخلبيز، ملح الطعام، التوابل، البهارات، الأع�ساب املحفوظة 
)البهارات(، اخلل، �سل�سات )توابل(، معجون الفلفل احلار املخمر )جوت�سانغ(، معاجني 
خمائر  الفلفل،  املخلالت،  ال�سكر،  قطر  ال�سلطة،  توابل  ال�سويا،  �سل�سة  ال�سويا،  فول 
للعجني، الزلبية التي اأ�سا�سها الطحني، ماندو )زلبية على الطريقة الكورية(، كعك الأرز، 
فطائر اللحم، �سطائر اللحم )�سطائر(، النقانق )ال�سجق فـي لفائف اخلبز(، وجبة كورية 
مكونة من الأرز املمزوج باخل�سار وحلم البقر، الب�سكويت، فتات اخلبز، الكعك، الوجبات 
اخلفـيفة التي اأ�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات حبوب(، منكهات الطعام، عدا عن الزيوت 
فطائر  الأرز،  هو  فـيها  الرئي�سي  املكون  يكون  التي  واملجففة  املجمدة  الأطباق  العطرية، 
اأ�سا�سها املعكرونة، البيتزا، الفطائر، ال�سطائر، حلوى  الكيمت�سي، الوجبات اجلاهزة التي 
البودينغ، اأرز جاهز ملفوف باأع�ساب بحرية، الأرز املطبوخ، الأرز املقلي، الأرز الفوري، الأرز، 
الأطعمة التي اأ�سا�سها الأرز، لفائف العجينة املح�سوة باخل�سراوات، الع�سيدة، امل�سروبات 

التي اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول، 

جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-165-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152838
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة املح�سرة من معجون الفول )توفو(، حلم خنزير مملح، الفا�سولياء املحفوظة، 
اأ�سا�سها الفا�سولياء، مركزات مرق اللحم، مرق اللحوم، مركزات  الأغذية اخلفـيفة التي 
مقبالت  الدجاج،  اجلبنة،  بدائل  اجلبنة،  الزبدة،  البوجلوجي،  املرق،  اللحم،  مرق 
بي�س  ال�سمك،  حلم  كبب  بال�سكر،  املطبوخة  الفواكه  الدجاج،  من  اأ�سا�سا  تتكون  جممدة 
الأ�سماك  )فـيليه(،  عظم  بدون  الطري  ال�سمك  �سرائح  ال�سمك،  كعك  للتفقي�س(،  )لي�س 
اأ�سا�سها الفواكه، حلم  اأ�سا�سها ال�سمك، الوجبات اخلفـيفة التي  املحفوظة، الأطعمة التي 
اخلنزير، املربى، الهالم للطعام، الكيمت�سي، م�سروبات حم�س الالكتيك، الع�سب البحري، 
املحفوظة، الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الأع�ساب البحرية، م�ستخل�سات اللحوم، هالم 
)غري  ال�سيد  وحلوم  احلية(  )غري  الدواجن  احلية(،  )غري  الأ�سماك  اللحوم،  اللحم، 
احلية(، منتجات احلليب، احلليب، بدائل احلليب، الزيوت والدهون لالأطعمة، املخلالت، 
م�ستح�سرات  البطاطا،  اأ�سا�سها  التي  الزلبية  اخلنزير،  حلم  �سرائح  اخلنزير،  حلم 
واملجمدة  املحفوظة  واخل�سار  والفواكه  ال�سوربات،  لعمل  م�ستح�سرات  املرق،  حت�سري 
واملجففة واملطبوخة، اأع�ساب بحرية معاجلة، املك�سرات املح�سرة، البقول واملك�سرات املعدة 
لال�ستهالك الب�سري، ال�سجق، زيت ال�سم�سم للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، ال�سوربات، 
خممر(،  �سويا  )فول  توفو  التوفو،  فطائر  ال�سويا،  فطائر  للطعام،  ال�سويا  فول  زيوت 
م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، بدائل اللحوم التي اأ�سا�سها اخل�سراوات، لنب الزبادي، 
اللحوم ال�سطناعية، اأقرا�س الهامربغر، �سرائح الهامربغر، احلليب اجلاف )البودرة(، 

منتجات الألبان املعاجلة، املرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، 
جنج-جو، �سيول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152840
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، ال�ساي، الكاكاو، القهوة ال�سطناعية، �سعريية الأرز، املعكرونة، معكرونة النودلز، 
التابيوكا، ال�ساغو، دقيق لالأغذية وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات، 
احللويات )غري الطبية(، ال�سوكولتة، البوظة، ال�سراب )املثلج(، املثلجات القابلة لالأكل، 
�سكر )لي�س لالأغرا�س الطبية(، الع�سل، الدب�س، اخلمرية )مل�ستح�سرات الأطعمة املخ�س�سة 
لال�ستهالك الب�سري(، م�سحوق اخلبيز، ملح الطعام، التوابل، البهارات، الأع�ساب املحفوظة 
)البهارات(، اخلل، �سل�سات )توابل(، معجون الفلفل احلار املخمر )جوت�سانغ(، معاجني 
خمائر  الفلفل،  املخلالت،  ال�سكر،  قطر  ال�سلطة،  توابل  ال�سويا،  �سل�سة  ال�سويا،  فول 
للعجني، الزلبية التي اأ�سا�سها الطحني، ماندو )زلبية على الطريقة الكورية(، كعك الأرز، 
فطائر اللحم، �سطائر اللحم )�سطائر(، النقانق )ال�سجق فـي لفائف اخلبز(، وجبة كورية 
مكونة من الأرز املمزوج باخل�سار وحلم البقر، الب�سكويت، فتات اخلبز، الكعك، الوجبات 
اخلفـيفة التي اأ�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات حبوب(، منكهات الطعام، عدا عن الزيوت 
فطائر  الأرز،  هو  فـيها  الرئي�سي  املكون  يكون  التي  واملجففة  املجمدة  الأطباق  العطرية، 
اأ�سا�سها املعكرونة، البيتزا، الفطائر، ال�سطائر، حلوى  الكيمت�سي، الوجبات اجلاهزة التي 
البودينغ، اأرز جاهز ملفوف باأع�ساب بحرية، الأرز املطبوخ، الأرز املقلي، الأرز الفوري، الأرز، 
الأطعمة التي اأ�سا�سها الأرز، لفائف العجينة املح�سوة باخل�سراوات، الع�سيدة، امل�سروبات 

التي اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، 

جنج-جو، �سيول، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152852
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، ال�ساي، الكاكاو، القهوة ال�سطناعية، �سعريية الأرز، املعكرونة، معكرونة النودلز، 
التابيوكا، ال�ساغو، دقيق لالأغذية وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات، 
احللويات )غري الطبية(، ال�سوكولتة، البوظة، ال�سراب )املثلج(، املثلجات القابلة لالأكل، 
�سكر )لي�س لالأغرا�س الطبية(، الع�سل، الدب�س، اخلمرية )مل�ستح�سرات الأطعمة املخ�س�سة 
لال�ستهالك الب�سري(، م�سحوق اخلبيز، ملح الطعام، التوابل، البهارات، الأع�ساب املحفوظة 
)البهارات(، اخلل، �سل�سات )توابل(، معجون الفلفل احلار املخمر )جوت�سانغ(، معاجني 
خمائر  الفلفل،  املخلالت،  ال�سكر،  قطر  ال�سلطة،  توابل  ال�سويا،  �سل�سة  ال�سويا،  فول 
للعجني، الزلبية التي اأ�سا�سها الطحني، ماندو )زلبية على الطريقة الكورية(، كعك الأرز، 
فطائر اللحم، �سطائر اللحم )�سطائر(، النقانق )ال�سجق فـي لفائف اخلبز(، وجبة كورية 
مكونة من الأرز املمزوج باخل�سار وحلم البقر، الب�سكويت، فتات اخلبز، الكعك، الوجبات 
اخلفـيفة التي اأ�سا�سها احلبوب، رقائق )منتجات حبوب(، منكهات الطعام، عدا عن الزيوت 
فطائر  الأرز،  هو  فـيها  الرئي�سي  املكون  يكون  التي  واملجففة  املجمدة  الأطباق  العطرية، 
اأ�سا�سها املعكرونة، البيتزا، الفطائر، ال�سطائر، حلوى  الكيمت�سي، الوجبات اجلاهزة التي 
البودينغ، اأرز جاهز ملفوف باأع�ساب بحرية، الأرز املطبوخ، الأرز املقلي، الأرز الفوري، الأرز، 
الأطعمة التي اأ�سا�سها الأرز، لفائف العجينة املح�سوة باخل�سراوات، الع�سيدة، امل�سروبات 

التي اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سى جاى �سيلجيداجن كوربورا�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سى جاى، �سيلجيداجن �سينرت 330، دوجنهو-رو، جنج-جو، �سيول، 

جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152875
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، خدمات اإدارة الأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون الأعمال، 
خدمات الوظائف املكتبية، خدمات درا�سات الأ�سواق، خدمات جتميع املعلومات فـي قواعد 
بيانية حا�سوبية، خدمات القتناء لالآخرين )�سراء الب�سائع واخلدمات لل�سركات الأخرى(، 
خدمات توفـري املعلومات التجارية، خدمات حتديث مواد الدعاية والإعالن، خدمات تنظيم 
املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب، خدمات ال�ستف�سار عن الأعمال، توفـري املعلومات 
التجارية عرب مواقع على �سبكة الإنرتنت، فهر�سة ال�سبكات للغايات التجارية اأو الدعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان ال ام كيه انرتنا�سنول بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سرتاون�سكايالن 1331، تاور بي، ورلد تريد �سنرت ان ال-1077 اك�س 
اك�س مل�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
حـــــق الأولـــويــــــــة: )رقم الأولـــويـــة: 1455225 - تاريخ الأولـــويـــة: 2021/12/3 - بلد 

) NL :الأولـــويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153163
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سبريات اجلاهزة لالأكل التي تتكون اأ�سا�سا من احلبوب اأو الذرة اأو مزيج منها، مبا فـي 
ذلك رقائق الذرة اأو رقائق التورتيا اأو رقائق البيتا اأو رقائق الأرز اأو كعك الأرز اأو ب�سكويت 
الأرز واملقرم�سات واملعجنات واحللويات والوجبات اخلفـيفة املنتفخة والف�سار وال�سل�سات 
الغذائية اخلفـيفة، الت�سبريات املكونة من احلبوب، ت�سبريات اخلبز، الت�سبريات املكونة 
من الذرة والبطاط�س، الأطعمة والوجبات اخلفـيفة القائمة على الطحني، رقائق البيجل.

-169-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

مدينة  رود،  هيل  اندر�سون   700 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

 ،10577 نيويورك  ولية  بريت�سيز، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153439

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجاد لل�سيارات، دوا�سات اأر�سية لل�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوجيو كابو�سيكي كاي�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-21، �سيباورا 3- ت�سوم، ميناتو-كو طوكيو 108-8410، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153640
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153641
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153642
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153643
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153644
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود معاجلة )اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد 
واحلقائب  ال�سناديق  املدبوغة،  اأو  اخلام  احليوانات  جلود  اأخرى،  فئات  فـي  الورادة  غري 

ال�سفرية، املظالت وال�سما�سي والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153645
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153646
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153664
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلم جمفد )حلم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاي�سون فري�س ميت�س، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،72762 ار  ايــــــه  �سبــــــرينغـــديـــــــل،  بــــاركـــــــوي،  تـــاي�ســـــون  دون   2200 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليـات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153680
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحقائب  الأمتعة  وجلودها،  احليوانات  جلود  املقلدة،  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 
ومالب�س  واأربطة  اأطواق  وال�سراجة،  ال�سياط  امل�سي  ع�سي  و�سما�سي،  املظالت  احلمل، 

للحيوانات، احلقائب واحلقائب والأحزمة واملحافظ وال�سلع اجللدية ال�سغرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وولفرين اآوتدورز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 9341 كــــورتـــــالنــــد درايــــــف ان اي، روكفــــــورد، ميت�سيجـــــــان 49351، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153681
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحقائب  الأمتعة  وجلودها،  احليوانات  جلود  املقلدة،  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود 
احلمل، املظالت و�سما�سي ع�سي امل�سي ال�سياط وال�سراجة، اأطواق واأربطة ومالب�س للحيوانات، 

احلقائب واحلقائب والأحزمة واملحافظ وال�سلع اجللدية ال�سغرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وولفرين اآوتدورز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

روكفـــــورد،  اي،  ان  درايــــف  كورتالنــــد   9341 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ميت�سيجان 49351، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153786
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املالية والنقدية وامل�سرفـية، خدمات التاأمني، �سوؤون العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك ال�سالم �س.م.ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل 11، مبنى 935، طريق 1015، جممع 410، �سناب�س، 1015، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153788
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هياكل مركبات )املركبات، حتديدا ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حـــــق الأولـــويــــــــة: )رقم الأولـــويـــة: 084561 - تاريخ الأولـــويـــة: 2021/10/13 - بلد 

) JM :الأولـــويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153790
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باجلمال،  العناية  م�ستح�سرات  الرتطيب،  م�ستح�سرات  املكياج،  التجميل،  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  العطرية  الزيوت  باجل�سم،  العناية  م�ستح�سرات 
ومنتجات اإزالة املاكياج، امل�ستحلبات، اللو�سن، كرميات ومكيفات للوجه، واليدين واجل�سم، 
واأقنعة التجميل، قما�س �سحج )�سنفرة(، ورق �سحج )�سنفرة(، مواد الك�سط، املواد الال�سقة 
لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، لوا�سق لأغرا�س التجميل، ولو�سن ما بعد احلالقة، م�ستح�سرات 
ال�سبار لأغرا�س جتميلية، مواد الفرك للتق�سري للغايات التجميلية، حجر ال�سبة )ل�سد 
الب�سرة(، امل�ستح�سرات امل�سادة للتعرق )ماء للزينة(، عطور )زيوت عطرية(، القاب�سات 
لغايات التجميل، بل�سم بخالف امل�ستخدم لأغرا�س طبية، منظفات الب�سرة، م�ستح�سرات 
الطبية،  الغايات  لغري  ال�ستحمام،  اأمالح  الهيالورونيك،  حم�س  على  حتتوي  جتميلية 
لأغرا�س  األوان(  )مزيالت  تبيي�س  م�ستح�سرات  للحمامات،  التجميل  م�ستح�سرات 
التجميل، رذاذ تلطيف رائحة الأنفا�س، اأ�سرطة لإنعا�س رائحة الفم، م�ستحلبات التنظيف 
م�ستلزمات  واأطقم  الألوان،  اإزالة  م�ستح�سرات  الزينة،  لأغرا�س  ملونات  الزينة،  لغايات 
للحيوانات،  التجميل  م�ستح�سرات  التخ�سي�س،  لغايات  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل، 
اأعواد قطن لغايات التجميل، ال�سوف القطني لأغرا�س التجميل، الكرميات )م�ستح�سرات 
اأو  لالإن�سان  كريهة  روائح  مزيالت  الأ�سنان،  تبيي�س  جل  )تبيي�س،  كرميات  جتميل(، 
لأغرا�س  اغت�سال  م�ستح�سرات  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  ال�سعر،  مزيالت  احليوان، 
الأ�سباغ  اجلاف،  ال�سامبو  تواليت(،  )مواد  الكريهة  الروائح  لإزالة  اأو  �سخ�سية  �سحية 
والزيوت  )�سنفرة(،  �سحج  م�سحوق  العطري،  الكولونيا  وماء  التجميل(،  )م�ستح�سرات 
ال�سطناعية،  الرمو�س  لو�سع  ل�سقة  مواد  )عطور(،  الزهور  م�ستخل�سات  العطرية، 
الأ�سا�سية  املواد  امل�ستعارة،  الأظافر  امل�ستعارة،  الرمو�س  للرمو�س،  التجميل  م�ستح�سرات 
لو�سن  لل�سعر،  اأ�سباغ  ال�سعر،  ملونات  التجميل،  لأغرا�س  دهنية  مواد  الأزهار،  لعطور 
ال�سعر، بخاخ تثبيت ال�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، هريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�س 
التجميل،  لغايات  واللو�سن  ماء اخلزامى،  البخور،  ماء جافـيل، وعود  البخور،  التجميل، 
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م�ستح�سرات املكياج، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، جل للتدليك بخالف امل�ستخدم لالأغرا�س 
الطبية، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، طالء تلميع اأظافر، م�ستح�سرات املحايدة لتجعيد 
ال�سعر الدائم، زيوت لأغرا�س التجميل، زيوت للعطور والروائح العطرية، زيوت لأغرا�س 
امللمعات )لأطقم  املواد العطرية، والعطور، الهالم البرتويل لأغرا�س التجميل،  الزينة، 
الأ�سنان(، مراهم لأغرا�س التجميل، حجر اخلفاف، وال�سامبو، وم�ستح�سرات احلالقة، 
م�ستح�سرات التجميل للعناية بالب�سرة، كرميات تفتيح الب�سرة، م�ستح�سرات الوقاية من 
)م�ستح�سرات  ال�سم�س  اأ�سعة  بفعل  الأ�سمر  اللون  اكت�ساب  وم�ستح�سرات  ال�سم�س،  اأ�سعة 
جتميل(، م�سحوق التالك، ل�ستخدامات الزينة، املناديل امل�سبعة مب�ستح�سرات التجميل، 
لغرا�س  )زخرفـية(  املنقولة  الر�سوم  ال�سائلة،  الزينة  م�ستح�سرات  املعطر،  الزينة  ماء 
جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة الورني�س، م�ستح�سرات متويج ال�سعر، �سمع )اإزالة ال�سعر(، 
ل�سد  التجميل  ال�سم�س، م�ستح�سرات  الب�سرة من حروق  التجميل حلماية  م�ستح�سرات 
الوجه،  على  املو�سعي  لال�ستخدام  التجعدات  لتقلي�س  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
امل�ستح�سرات للحماية من اأ�سعة ال�سم�س، م�ستح�سرات مالئة للجلد، كرميات التنظيف، 
لل�سيخوخة،  املقاومة  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات  الب�سرة،  لتنظيف  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات العناية بالب�سرة والعني، م�ستح�سرات التجميل للعناية بالب�سرة، الأم�سال 

لأغرا�س جتميلية، م�ستح�سرات الزينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بربرا �سرتوم موليكولري كوزميتك�س جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كونيغ�سال 24 دو�سلدوف 40212، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153791
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  للجلد  العالجية  امل�ستح�سرات  العالجية  اجللد  كرميات  طبي  وجه  كرمي 
غذائية  تكميلية  م�سروبات  واحلمية،  الغذائية  املكمالت  بالب�سرة،  للعناية  عالجية 
مكيفة  غذائية  مواد  الطبية،  لالأغرا�س  �سحية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  م�ستح�سرات 
لال�ستخدام الطبي، تطهري املراهم واملنتجات، و�سادات للعني مع اأع�ساب قاب�سة. �سمادات 
الطب  فـي  لال�ستخدام  املعدة  الكيميائية  املواد  الأخرى،  الفئات  فـي  مدرجة  غري  ما�سة 
الطبية،  لالأغرا�س  الب�سرة  تنغيم  منتجات  الطبية،  باملواد  م�سبعة  كمادات  وال�سيدلة، 

م�ستح�سرات طبية لل�سعر واجللد، منتجات اإزالة حب ال�سباب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بربرا �سرتوم موليكولري كوزميتك�س جي ام بي ات�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كونيغ�سال 24 دو�سلدوف 40212، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153876
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خراطيم  الكهربائية،  املكان�س  الأوتوماتيكية،  الأطباق  غ�سالت  الكهربائية،  الغ�سالت 
املكان�س الكهربائية، اأكيا�س املكان�س الكهربائية، مكان�س كهربائية على �سكل ع�سا، املنافـيخ 
الكهربائية الدوارة، الروبوتات )الآلت(، م�سخات تدار بالهواء امل�سغوط، �سواغط دوارة 
كهربائية، �ساغطات للثالجات، املجففات الدوارة )غري امل�سخنة(، اخلالطات الكهربائية 
لال�ستخدامات املنزلية، املكان�س الكهربائية الآلية، حم�سرات الطعام الكهربائية، مكان�س 
لل�سرا�سف،  الكهربائية  املكان�س  اليدوية،  الكهربائية  مكان�س  املنزلية،  للغايات  البخار 
حتديدا:  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  روبونات  املنزلية،  لالأغرا�س  املنزيل  التدبري  روبوتات 

روبوتات خم�س�سة للتنظيف.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�س انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، 07336، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153877
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالهواء  اجلو  تدفئة  اأجهزة  حتديدا:  ال�ساخن،  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية،  املكيفات 
اأجهزة الرتطيب، مزيالت الرطوبة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية، مواقد  ال�ساخن، 
لالأغرا�س  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية،  لال�ستخدامات  املياه  منقيات  الكهربائية،  الطبخ 
ال�سم�سية  املجمعات احلرارية  املياه،  لتنقية  هيئة فالتر  على  الغ�سائية  الأجهزة  املنزلية، 
اأجهزة التهوية للت�سخني )تربيد الهواء(، ال�سمامات الثنائية  )ت�سخني(، منقيات اجلو، 
الباعثة لل�سوء )ال اي دي(، مواقد للطبخ العاملة بالغاز، اأفران املطبخ الكهربائية، الأجهزة 
اآلت ترتيب  الكهربائية،  املالب�س  الكهربائية، جمففات  الثالجات  التجهيزات للطهي،  اأو 
الكهربائية  املالب�س  ترتيب  اآلت  املنزلية،  للغايات  املالب�س  لتجفـيف  الكهربائية  املالب�س 
اآلت  املنزلية،  للغايات  املالب�س  وتبخري  وتعقيم  الكريهة  الروائح  اإزالة  بوظائف  املجهزة 
العالج  ووظائف  الروائح  واإزالة  التعقيم  بوظيفة  املجهزة  الكهربائية  املالب�س  جتفـيف 

ملقاومة التجعد لالأغرا�س املنزلية، �سفاطات التهوية، �سفاطات التهوية لالأفران.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�س انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي-دايرو، يوجندييوجنبو-جو، �سيول، 07336، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154282

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مازن الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153162

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت الأعمال التجارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط للتربيد املركزي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152196

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع  البحرية،  واملعدات  وال�سدادات  للعوامات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لقوارب واأدوات ومعدات ال�سيد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن خمي�س بن حممد اجلعفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151119

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات )ا(، تاأجري العقارات )اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة او املوؤجرة )ال�سكنية 

والتجارية((، خدمات وكالت العقارات، حت�سيل الإيجارات، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلريال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149163

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سباح اجلديد للتجارة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 53050، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151836

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة معاجلة البيانات )اأجهزة معاجلة البيانات، من�سات برجميات كمبيوتر امل�سجلة اأو 

القابلة للتنزيل، برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل، حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�سا�سة 

مل�س، خوادم الكمبيوتر، كمبيوتر، اأجهزة ذاكرات كمبيوتر، اأجهزة التخزين املت�سلة ب�سبكة 

.))GPUs( خوادم ال�سبكة، وحدات معاجلة الر�سومات ،)NAS( الكمبيوتر

اآي هيلث )اإت�س كيه(  اآي جينوميك�س كو، ليمتد بي دجي  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي دجي 
كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلورز 7-14، بيلدينغ منرب. 7، بي دجي اآي بارك، منرب. 21 هونغان 
3ار دي �سرتيت، يانتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ 518083، 

اإ�ستايت،  اإندا�سرتيال  بو  تاي  �سرتيت،  فو  داي   16 ال�سني/اإم/اإف، 

تاي بو، اإن.تي، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151837

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  لال�ستخــدام  اأجهــزة  الطبيـــة،  لالأدوات  معدة  )علب  والأطباء  اجلراحني  اأدوات  علب 

جهاز  طبية،  لغايات  ت�سخي�س  اأجهزة  طبيــة،  لغايات  اختبارات  اأجهزة  الطبية،  التحاليل 

لختبار احلم�س النووي واحلم�س النووي الريبـــي لالأغـــرا�س الطبية، اأجهزة التحليل 

واأدوات  اأجهزة  اجلينات،  عن  للك�سف  طبي  جهاز  الطبية،  لالأغرا�س  البكترييا  لتحديد 

طبية، اأجهزة اإ�سعاعية لغايات طبية، حا�سنات لغايات طبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي دجي اآي جينوميك�س كو، ليمتد بي 
دجي اآي هيلث )اإت�س كيه( كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلورز 7-14، بيلدينغ منرب. 7، بي دجي اآي بارك، منرب. 21 هونغان 
3ار دي �سرتيت، يانتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ 518083، 

اإ�ستايت،  اإندا�سرتيال  بو  تاي  �سرتيت،  فو  داي   16 ال�سني/اإم/اإف، 

تاي بو، اإن.تي، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151838

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  تاأجري  العلمية،  املختربات  خدمات  التكنولوجي،  )البحث  التكنولوجيو  الأبحاث 

كمبيوتر، حتليل تهديدات اأمان الكمبيوتر حلماية البيانات، الأبحاث البيولوجية، الأبحاث 

الطبية، البحث فـي جمال الذكاء ال�سطناعي، النظام الأ�سا�سي كخدمة )PaaS(، تفعيل 

الكمبيوتر،  اخلــوادم، الربجمـــيات كخدمـــة )SaaS(، احلو�سبة احل�سابية، تخزين برامج 

بتكنولوجيا  يتعلق  فـيما  ال�ست�سارات  كمبيوتر،  اأنظمة  ت�سميم  البيانات،  ت�سفـري  خدمات 

اأنظمة  مراقبة  البيانات،  حماية  حول  ال�ست�سارات  كمبيوتر،  برامــج  �سيانــة  املعلومـــات، 

احلا�سوب لكت�ساف الو�سول غري امل�سموح به اأو خرق البيانات، خدمات ت�سفـري وفك ت�سفـري 

البيانات، تركيب واإ�سالح و�سيانة برامج الكمبيوتر، خدمات تكنولوجيا املعلومات املقدمة 

على اأ�سا�س ال�ستعانة مب�سادر خارجية، برجمة الكمبيوتر فـي املجال الطبي(.
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اآي هيلث )اإت�س كيه(  اآي جينوميك�س كو، ليمتد بي دجي  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي دجي 
كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلورز 7-14، بيلدينغ منرب. 7، بي دجي اآي بارك، منرب. 21 هونغان 
3ار دي �سرتيت، يانتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ 518083، 

اإ�ستايت،  اإندا�سرتيال  بو  تاي  �سرتيت،  فو  داي   16 ال�سني/اإم/اإف، 

تاي بو، اإن.تي، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151839

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التطبيب عن بعد )خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العيادات الطبية، ال�ست�سارة 

الت�سخي�س والعالج التي  ال�سحية، الفح�س الطبي، خدمات التحاليل الطبية لأغرا�س 

تقدمها املعامل الطبية، تاأجري املعــدات الطبيــة، معلومـــات طبيـــة، الختــبارات اجلينيـــة 

لالأغرا�س الطبية، الرعاية ال�سحية، ن�سائح حول النظام الغذائي والتغذية(.

اآي هيلث )اإت�س كيه(  اآي جينوميك�س كو، ليمتد بي دجي  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي دجي 
كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلورز 7-14، بيلدينغ منرب. 7، بي دجي اآي بارك، منرب. 21 هونغان 
3ار دي �سرتيت، يانتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ 518083، 

اإ�ستايت،  اإندا�سرتيال  بو  تاي  �سرتيت،  فو  داي   16 ال�سني/اإم/اإف، 

تاي بو، اإن.تي، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151840

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  امل�سجلة  الكمبيوتر  البيانات، من�سات برامج  البيانات )اأجهزة معاجلة  اأجهزة معاجلة 

القابلة للتحميل، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل، حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�سا�سة 

مل�س، اأجهزة كمبيوتر حممولة، تطبيقات برجمية قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة، خوادم 

الكمبيوتر، اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة واأدوات كيميائية، اأجهزة ذاكرات كمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي دجي اآي جينوميك�س كو، ليمتد بي دجي 
اآي هيلث )اإت�س كيه( كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلورز 7-14، بيلدينغ منرب. 7، بي دجي اآي بارك، منرب. 21 هونغان 
3ار دي �سرتيت، يانتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ 518083، 

اإ�ستايت،  اإندا�سرتيال  بو  تاي  �سرتيت،  فو  داي   16 ال�سني/اإم/اإف، 

تاي بو، اإن.تي، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151841

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املختربات  خدمات  الكمبيوترات،  )تاأجري  حا�سوب  اأجهزة  تاأجري 

تفعيل   ،)PaaS( كخدمة  من�سة  لالآخريــن،  جديــدة  منتجــات  وتطويــر  بحـــث  العلميـــة، 

الكمبيوتــر،  برنامج  تخزين  احل�سابية،  احلو�سبة   ،)SaaS( كخدمـــة  برنامـــج  اخلدمـــات، 

اأ�سا�س ال�ستعانة  خدمـــات ت�سفــــري البياـــنات، خدمات تكنولوجيا املعلومــات املقدمــة على 

مب�سادر خارجية، ت�سميم اأنظمة كمبيوتر، ال�ست�سارات فـي جمــال تكنولوجيا املعلومات، 

الكمبيوتر  اأنظمة  البيانـــات، مراقبة  ال�ست�سارات حول حمايــة  الكمبيوتر،  برامج  �سيانة 

البيانات، حتديت برجميات الكمبيوتر، البحث  اأو خرق  للك�سف عن الو�سول غري املجاز 

التكنولوجي، البحث الكميائي، البحث الإحيائي، البحث الطبي(.
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اآي هيلث )اإت�س كيه(  اآي جينوميك�س كو، ليمتد بي دجي  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي دجي 
كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلورز 7-14، بيلدينغ منرب. 7، بي دجي اآي بارك، منرب. 21 هونغان 
3ار دي �سرتيت، يانتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ 518083، 

اإ�ستايت،  اإندا�سرتيال  بو  تاي  �سرتيت،  فو  داي   16 ال�سني/اإم/اإف، 

تاي بو، اإن.تي، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151842

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التطبيب عن بعـد )خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العيادات الطبية، ا�ست�سارة 

الت�سخيــ�س  لأغــرا�س  الطبيــة  التحاليـل  خدمـات  الطبي،  الفحــ�س  �سحيـــة،  ا�ست�ســـارة 

خدمات  طبية،  ا�ست�سارة  الطبية،  املعدات  تاأجري  الطبية،  املعامل  تقدمها  التي  والعالج 

بنــوك الأن�سجــة الب�سرية، الرعاية ال�سحية، ن�سائح حول النظام الغذائي والتغذية(.

اآي جينوميك�س كو، ليمتد بي دجي  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي دجي 
اآي هيلث )اإت�س كيه( كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فلورز 7-14، بيلدينغ منرب. 7، بي دجي اآي بارك، منرب. 21 هونغان 
3ار دي �سرتيت، يانتيان دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ 518083، 

اإ�ستايت،  اإندا�سرتيال  بو  تاي  �سرتيت،  فو  داي   16 ال�سني/اإم/اإف، 

تاي بو، اإن.تي، هونغ كونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152433

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغذية للر�سع والأطفال )م�ستح�سرات دوائية، م�ستح�سرات طبية وبيطرية، م�ستح�سرات 

�سحية لغايات طبية، طعام ملر�سى ال�سكري ومواد معدة لال�ستخدام الطبي اأو البيطري، 

الغذائية لالإن�سان واحليوانات، ل�سقات، مواد  للر�سع والأطفال، مكمالت للحمية  طعام 

�سماد، مواد ح�سو الأ�سنان، و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات 

واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات، مبيدات اأع�ساب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباليد نيوتري�سن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 اأكورنفـيلد رود، نوزيل اإندا�سرتيال بارك، ليفربول، اإجنلرتا، اإل33 
7يو دجي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/6
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152434

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغذية للر�سع والأطفال )م�ستح�سرات دوائية، م�ستح�سرات طبية وبيطرية، م�ستح�سرات 

�سحية لغايات طبية، طعام ملر�سى ال�سكري ومواد معدة لال�ستخدام الطبي اأو البيطري، 

الغذائية لالإن�سان واحليوانات، ل�سقات، مواد  للر�سع والأطفال، مكمالت للحمية  طعام 

�سماد، مواد ح�سو الأ�سنان، و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات 

واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات، مبيدات اأع�ساب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباليد نيوتري�سن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 اأكورنفـيلد رود، نوزيل اإندا�سرتيال بارك، ليفربول، اإجنلرتا، اإل33 
7يو دجي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/6
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153398

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�س القدم )مالب�س، لبا�س للقدم، اأغطية للراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميني مون اإنرتنا�سيونال كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زون اإيه3302-3306، 4تي اإت�س فلور، كينا اإنفـي�ستمنت مان�سن، منرب. 1. 
كينغليان رود، يينغبني دا داو، هوادو دي�سرتيكت غوانغدونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153704

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث )اأثاث جلدي، مقعد قابل للتعديل، الكرا�سي، م�ساند الذراع لالأثاث، �سرير كر�سي، 

الأثاث،  الكرا�سي  )املقاعد(،  الكرا�سي  جلو�س،  كرا�سي  الكر�سي،  و�سادات  الكر�سي،  و�سائد 

كفاف،  كرا�سي  كمبيوتر،  اأثاث  بالكمبيوتر،  عمل  لأماكن  كرا�سي  مكتبي،  اأثاث  كرا�سي 

اأثاث  املنزل، تركيبات  اأثاث  اأثاث مريح،  و�سائد، و�سائد هوائية، لي�س لالأغرا�س الطبية، 

غري معدنية، اأثاث لأجهزة الكمبيوتر، اأثاث لال�ستخدام فـيما يتعلق باأجهزة الكمبيوتر، 

الراأ�س،  دعم  و�سائد  املقلد،  اجللد  اأو  باجللد  منجد  اأثاث  للمنزل،  اأثاث  املكاتب،  اأثاث 

الو�سائد، كرا�سي ذات ذراعني مب�سند للقدمني، كرا�سي مب�سند للقدمني، مقاعد، كرا�سي 

الألعاب،  فـي  لال�ستخدام  مهياأة  كرا�سي  الألعاب،  فـي  لال�ستخدام  مريحة  كرا�سي  دوارة، 

كرا�سي م�ستلقية تت�سمن حمولت طاقة لتقدمي اهتزازات �سوتية حم�سنة ومكربات �سوت 

مدجمة لتقدمي املو�سيقى وال�سوت لأغرا�س اللعب اأو ال�سرتخاء، مقاعد و�سائد العنق، 

اأ�سطح طاولة،  اأرجل الطاولة،  الراأ�س، و�سائد املقعد، طاولت،  تاأخد �سكل  و�سائد الرغوة 

طاولت جانبية، طاولت العمل، اأطراف مائدة قابلة للطي، طاولت املكتب، طاولت قابلة 

الكمبيوتر، طاولت معدنية، قواعد الطاولت، طاولت  للطي، طاولت للكتابة، طاولت 

املوؤمترات، طاولت )اأثاث(، جمموعات طاولة وكرا�سي، طاولت قابلة للتعديل، طاولت 

فـي طبيعة الأثاث، تغيري احل�سري، عدادات )طاولت(، اأثاث لالأطفال، مقاعد لالأطفال(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيكريتالب اإ�س دجي بي تي اإي. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 351 براديل رود #02-05، �سنغافورة 579713، �سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153705

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين)خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري )ول ينطوي 

ذلك على خدمة النقل(، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 

فـي عني املكان و عرب الإنرتنت، خدمات الطلب عرب الإنرتنت، الت�سويــق عـــرب الإنرتنت، 

الإعالن واملعلومات الرتويجية من خالل �سبكة كمبيوتر عاملية وعرب الإنرتنــت، خدمات 

وذلك  الغيــر  ل�سالـــح  الب�سائع  مـــن  ت�سكيلة  جتميع  اخدمات  والت�سويق،  املبيعات  ترويج 

اإدارة  لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة عن طريق طلب الربيد، 

برامج الولء، اإدارة برامج ولء امل�ستهلك، تنظيم واإدارة برامج ولء العمالء، ترويج املبيعات 

بتوريد  يتعلق  فـيما  والإدارة  التنظيم  العمالء لالآخرين، خدمات  برامج ولء  من خالل 

الفوائد لولء العمالء وخطط امل�سرتي املتكررة، تنظيم وت�سغيل والإ�سراف على خمطط 

احلوافز، تنظيم واإدارة برامج ترويج احلوافز واملبيعات، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات 

الكمبيوتر، تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، تقدمي اخلدمات املذكورة اأعاله 

عن طريق �سبكة احلا�سبات العاملية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيكريتالب اإ�س دجي بي تي اإي. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 351 براديل رود #02-05، �سنغافورة 579713، �سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 96157

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتـــارة  والتحــــف  التذكاريـــات  جتـــارة  والهدايـــا  الف�سـيــات  بيع 

القرطا�سية والأدوات املكتبية جتارة احلقائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عزيز بن م�سلم الرحبي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 23 ر.ب: 103, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/7/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102367

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوان بنت عبدالرحمن بن مراد الزدجايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 11 ر.ب: 120, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/5/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 116831

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سة ال�سحرية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1325 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136778

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي توفر املاأكولت وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نكهة ال�ساحل �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية العامرات, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148025

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ست�سفـيات, خدمات التحليل الطبـــي لأغـــرا�ش الت�سخيــ�ش والعالج املقدمـــة مـــن قـــبل 

الطبيـــة  )العـــيادات  الطبيــــة  العيادات  الأ�سنان, خدمات  الطبية, خدمات طب  املختربات 

املتخ�س�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع القمة ال�سحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151719

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكريليــة,  )راتنجات  معاجلة  غري  اكريلية  راتنجات 

�سيليـــكون, مـــواد ل�سقــة من البويل يوريثني, مواد ل�سقة لال�ستخدام فـي �سناعـــة البنــاء, 

مواد  الكيميائيـــة,  اخلتــم  واخلتم, مركبـــات  الطالء  فـي  ت�ستخـدم  �سناعيــة  ل�سقة  مواد 

ل�سقة لأغــرا�ش البنـــاء, مواد ل�سقة للعـــزل املائي, مواد ل�سقـــة للت�سطيب والتجهيز, 

املواد املانعة للت�سرب الكيميائية, مواد ل�سقة, ح�سوات ل�سقة مللء ال�سطح, مواد ل�سقة 

�سريعة الرتكيب لال�ستخدام ال�سناعي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيلينا ماركتينغ انرتنا�سيونال ا�ش بي. زيد اوه.اوه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وروكلو )611-53( ات �سرتزيغوم�سكا 4-2, بولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الأوىل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153480

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خليفه الغافري و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152566

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رائب,  لبـــن  جبنـــة,  األبان,  منتجـــات  ق�ســـدة  للطعـــام,  زيوت  زبدة,  لالأكل,  �ساحلة  دهون 

م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها, منتجات احلليب, زيتون حمفوظ, زيت 

زيتون للطعام, روب اللنب, لنب �سويا, حليب خمفوق, ياكيتوري, حليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميلكي مي�ست دايري فوود برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 9/104, اإرود رود, �سيتود - 638102, اإرود دي�ستكريت, تاميل نادو, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152573

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات حدائق املالهي, تقدمي عرو�ش ال�سريك, تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو 

الرتفـيه, دورات درا�سية باملرا�سلة, الإنتاج امل�سرحي, خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم, 

املتاحف عر�ش ومعار�ش,  تنظيم واإدارة ندوات, عر�ش متثيليـــات حــية, توفـري جتهيزات 

خدمات املع�سكرات الريا�سية, حجز املقاعد للعرو�ش امل�سرحية, تنظيم العرو�ش خدمات 

متعهدي احلفالت, تقدمي خدمات قاعات الت�سلية, نوادي ليلية, تنظيم واإدارة احلفالت 

املو�سيقية, تاأجري حو�ش داخلي لالأحياء املائية, تنظيم اأحداث كوزبالي الرتفـيه, اخلدمات 

الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ش الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش, �ش.ب: 923 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152574

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

ال�سي�سة, التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, تاأجري اأماكن 

املطاعم, احلجز  الفنادق, خدمات  ال�سياح, خدمات  اإقامة  اأماكن  املوؤقتة, خدمات  الإقامة 

فـي الفنادق, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, 

الكرا�سي  تاأجري  املوؤقتة,  الإقامة  اأماكن  حجز  اإقامة,  اأماكن  العطالت  خميمات  خدمات 

واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية, تاأجري اخليم.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش, �ش.ب: 923 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152575

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل, الرعاية ال�سحية, امل�ساج التدليك, خدمات املنتجعات ال�سحية, 

خدمات مراكز ال�سحة, ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الأمريي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ش, �ش.ب: 923 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152578

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإذاعة بالراديو, البث بالتلفزيون, خدمات وكالت الأنباء, البث بالتلفزيون الكبلي, البث 

اأو الإر�سال عرب الأقمار ال�سناعية, نقل امللفات الرقمية, البث الال�سلكي, ات�سالت ل�سلكية, 

نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفو اأراب ميديا منطقة حر ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبــــي,  اإمــــارة  15ن  رقـــم  ا�ستديــــو  بوتيــــك  لالإعــــالم,  دبــــي  مدينــــة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152579

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب 

اأجهزة  تاأجري  الإعالنية,  الأفالم  بخالف  الأفالم,  اإنتاج  بالراديو,  الرتفـيه  الطلب, 

اإنتاج العرو�ش امل�سرحية, الرتفـيه  اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون,  الراديو والتلفزيون, 

كامريات  تاأجـــري  الفـيديـــو,  اأ�سرطة  تاأجري  الت�سجيل,  �ستديوهات  خدمات  التلفزيوين, 

الفـيديو, كتابة ن�سو�ش ال�سيناريوهات لغايات غري اإعالنية, اإعداد اأ�سرطة الفـيديو, تقدمي 

تدريبية,  اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  الفوتوغرافـي,  الت�سوير  امل�سورة,  التقارير 

ت�سجيل اأ�سرطة الفـيديو, توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية, غري متاحة للتنزيل, توفـري 

الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفو اأراب ميديا منطقة حر ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبـــي,  اإمـــارة  15ن  رقـــم  ا�ستديـــو  بوتيــــك  لالإعــــالم,  دبـــي  مدينـــة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153389

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش, خدمات الرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهاء ودام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عمانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/12

-198-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153401

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت �سوي الأ�سماك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بداير ال�سوحمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153402

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيالت للمالب�ش, �سرتات, مالب�ش جاهزة, �سالت من الفرو, عباءات ن�سائية, ف�ساتني بيع 

العبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بالل ن�سر للتجارة والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153408

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة )حمالت بيع الع�سائر,حمالت البوظة )الآي�ش 

كرمي(,بيع الذرة, امل�سروبات ال�ساخنة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مـــــها الـطريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153409

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأحالم خلدمات التدريب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153411

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معمار ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املوالح اجلنوبية, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153413

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مراكز ال�سحة)مراكز طبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز يحيى البو�سعيدي للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153414

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الن�سح  )تزويد  العقارات  وكالت  خدمات  عقارية(,  ا�ستثمارات  )اإدارة  العقارات  تاأجري 

املتعلق بالإ�ستثمار فـي العقارات(, وكالء ال�سكان)خدمات عقارية متعلقة باإدارة الإ�ستثمار 

اإ�ستثمار عقاري(, ا�ستثمار الأموال )ا�ستثمارات  فـي املمتلكات(, تثمني العقارات )خدمات 

بالإ�ستثمار  متعلقة  مالية  )ا�ست�سارات  التمويلية  اخلدمات  العقارات(,  فـي  راأ�سمالية 

العقارات,  اإدارة  العقارية(,  لالأ�سول  واإ�ستثمارية  مالية  )اإدارة  املالية  الإدارة  العقاري(, 

تاأجري ال�سقق, تاأجري املزارع, متويل البيع بالتق�سيط, مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية, 

الإيجارات, تقييم تكاليف الإ�سالح, خدمات  املالية, حت�سيل  املعلومات  ا�ست�سارات مالية, 

�سندوق الإدخار, اإدارة العمارات, خدمات �سم�سرة الأوراق املالية, خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن 

الديون, ترتيب التمويل مل�ساريع البناء, توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت, 

ا�ستثمار اأموال, تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك, ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الربميي للتطوير وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الربميي, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153416

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع, ت�سويق, تاأجري منا�سب للبيع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الناقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153418

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع املجد املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153419

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية, املعاجلة اليدوية لالأع�ساب, م�ست�سفـيات, الرعاية ال�سحية, امل�ساج 

التدليك, امل�ساعدة الطبية, العالج الطبيعي, خدمات طب الأ�سنان, خدمات دور التمري�ش, 

التمري�ش الطبي, الن�سائح ال�سيدلنية, اجلراحة التقوميية, خدمات التطبيب عن بعد, 

خدمات الت�سمي�ش, خدمات العناية باجلمال, خدمات العالج, خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سودد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153420

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التنظيف اجلاف, مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو با�سل الوهيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153421

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناع الريا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153422

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعادات املطاعم والفنادق واملطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثلج الذهبي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153424

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية )ريت اللبان الطبيعي(, منكهات بخالف الزيوت 

العطرية )�سابون اللبان(, ع�سل نحل )ع�سل النحل الطبيعي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سقيا العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153425

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمرية مراد البلو�سي للتجاره واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153426

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق ال�ستهدافـي )جممعات جتارية ا�ستهالكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق ال�سيني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153427

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الورود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هدوء الوا�سل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153428

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأطعمة وعر�ش اأنواع الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن اخلالدية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153429

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ساء و�سيانة خطوط الأنابيب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ايلكو العاملية للهند�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153430

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع املالب�ش اجلاهزة واحلقائب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دروب العز احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153433

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جتوال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153434

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البتكار املبدع لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153435

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الكمة العمانية وامل�سار والعطور والأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللثبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153437

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن حمد بن �سنني اليحيائي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153441

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجتاهات للتجارة والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153443

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة للمالب�ش اجلاهزة والأحذية واحلقائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساطري الذوق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153444

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط خلدمات التاأمني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153447

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ش البنان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153448

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اإمارة الغبرياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153450

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو بكر احل�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153454

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات بيع الهدايا واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املربع لالأعمال املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية نزوى, حمافظة الداخلية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153455

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزبري للنفط والغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153457

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين بجميع اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق املدينة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153458

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلرو�سي والرئي�سي لالأعمال �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة اجلنوبية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153459

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات واملاأكولت, وجبات الطعام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرج الن�سري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153460

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة واملن�سوجات وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نرج�ش فن�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153462

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حال لالأزياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153463

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأندية الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عني ال�سقر للخدمات الريا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153466

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وغـــرف  الأمـــن  وغـــرف  التجاريــة  املحالت  اأك�ساك  )ي�سمل  عر�ش  وحمالت  اأك�ساك  بناء 

ال�سرتاحات اخلا�سة والعامة القابلة للنقل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوجلات احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153467

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كحيالن العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153469

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طلوع الو�سم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153471

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاهد التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وكان لال�ست�سارات التدريبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153472

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي, ال�سحن بال�سفن, النقل, النقل البحري, النقل اللوجي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي ا�ش فـي اير اند �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153474

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجال�ش الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روي, ولية مطرح, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153478

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اأبو عابد خلدمات ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153479

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء �سامل بن حممد الدرعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153481

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم الفكر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153482

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فكرة واإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153488

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نخاع  �سمك غري حي, خال�سات حلوم, حلم خنزير مملح,  لالأكل, حلوم,  دهون �ساحلة 

عظم احليوانات للطعام, �سجق, حلوم دواجن غري حية, حلم الكبد, حلوم حمفوظة, حلم 

جمفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل وجتارة املوا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت, ال�سليبية الزراعية, قطعة 12, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153493

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لفان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153494

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منال حممد بهوان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153495

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل املركبات )تنظيف وتلميع ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأثري الغافات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153496

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع اخلبز ومنتجاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج العبري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153497

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيزار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153498

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأدوات املنزلية والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاهر حمد احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153499

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتركيب زجاج مرايا ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبداللـه الزيوار و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153500

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عطر اجلنوب الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153502

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مقهى بوابة م�سقط 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153724

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  خدمات  الكافترييـــات,  خدمــــات  املقاهــــي,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النجمة الثانية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153725

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النجمة الثانية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153928

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سويق عرب الهاتف, ت�سويق, التجارة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يتي هيلز الأوىل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154394

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ساء و�سيانة خطوط الأنابيب )قطرة نفط وطريق تكونها قبل و�سولها للم�ستهلك مع 

ت�سهيل اإن�ساء و�سولها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق الأو�سط للخدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

-229-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152554

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي االأطعمة وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التطور االإمنائي للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/11
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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: 1397
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1992/11/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 483 فـي 1992/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي اأر اأف �سنغافورة فودز بي تي اإي. ال تي دي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اأر اأف جي اأم بي اأت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اجنارجا�سي 37 ,1030 فيينا, النم�سا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: النم�سا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/12/8م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31966 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 793 فـي 2005/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي اأر اأف �سنغافورة فودز بي تي اإي. ال تي دي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اأر اأف جي اأم بي اأت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اجنارجا�سي 37 ,1030 فيينا, النم�سا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: النم�سا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/12/8م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

-231-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31967 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 793 فـي 2005/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي اأر اأف �سنغافورة فودز بي تي اإي. ال تي دي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اأر اأف جي اأم بي اأت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اجنارجا�سي 37 ,1030 فيينا, النم�سا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: النم�سا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/12/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 77164 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1017 فـي 2013/7/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي اأر اأف برازيل فوودز ا�س اإيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اأر اأف جي اأم بي اأت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اجنارجا�سي 37 ,1030 فيينا, النم�سا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: النم�سا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/12/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 77166 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/8/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1052 فـي 2014/3/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي اأر اأف برازيل فوودز ا�س اإيه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اأر اأف جي اأم بي اأت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اجنارجا�سي 37 ,1030 فيينا, النم�سا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: النم�سا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/12/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7303 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7304 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7305 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7306 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26580 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26581 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26582 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28198 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28199 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28200 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34194 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34195 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34196 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34197 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 842 فـي 2007/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40476 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 833 فـي 2007/2/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 49083 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/11/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 886 فـي 2009/5/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ريكيت بنكايزر هيلثكري انديا برايفت ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 57065 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/12/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 893 فـي 2009/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ريكيت بنكايزر هيلثكري انديا برايفت ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65998 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/12/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 939 فـي 2011/7/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65999 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/12/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 939 فـي 2011/7/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69769 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/10/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 965 فـي 2012/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69770 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/10/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 965 فـي 2012/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71469 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/6/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 996 فـي 2012/12/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71470 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/6/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 996 فـي 2012/12/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

-244-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71471 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/6/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 996 فـي 2012/12/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71472 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/6/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 996 فـي 2012/12/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة ,اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة
جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97316 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 8

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1147 فـي 2016/5/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإل اآر�سي برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �ساترن نيوكو ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 103-105 باث رود, �سالو, بريك�سري, اململكة املتحدة, اإ�س اإل 1 

3 يو اإت�س, اململكة املتحدة

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 2883 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/3/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 518 فـي 1994/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ترك اأند ب�س اأ�س اأي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 2884 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/3/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 518 فـي 1994/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ترك اأند ب�س اأ�س اأي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 2885 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/3/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 518 فـي 1994/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ترك اأند ب�س اأ�س اأي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35056 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ا�س اي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35057 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/2/8م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 798 فـي 2005/9/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ا�س اي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35058 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ا�س اي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35059 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ا�س اي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35060 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ا�س اي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35061 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/2/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 798 فـي 2005/9/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مان ا�س اي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مان ماركني جى ام بى ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دا�سواير �سرتيت 641 80995 ميونخ, اأملانيا

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/7/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91125 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/10/18م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1102 فـي 2015/5/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فالينت هولدينغز ايرلند

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ليو فارما اآ/ا�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اند�سرتيباركن 55, دي كي - 2750 بالريوب, الدمنارك

جـهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الدمنارك

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/4/27م
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ا�ستــدراك
تنـــــوه وز�رة �لتجــــــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار �إلـــى �أنــه قــــد وقـــع خطاأ مـــادي عنـــد 
ن�ســـر �إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركـــــة �لو�سق �الأبي�ض للتجـــارة - تو�سية، �ملن�ســـور فـي 
�جلريـدة �لر�سميـة �لعدد )١٤٣٥(، �ل�سـادر بتاريخ ٢٤ �سعبان ١٤٤٣هـ، �ملو�فــق ٢٧ مار�ض ٢٠٢٢م، 
�إذ وردت �سيغة �الإعالن على �أنه �نتهاء �أعمال �لت�سفية لل�سركة �ملذكورة بينما �ل�سحيح هو 

�إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية لها كاالآتي: 

هيثم بن عبداللـه بن �سليمان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سق الأبي�ض للتجـــارة - تو�سية
يعلـن هيثم بن عبد�للـه بن �سليمان �لوهيبي �أنـه يقــــــوم بت�سفـيـــــة �سركـــــــة �لو�سق �الأبي�ض 
للتجـــارة - تو�سية، و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم ١٣١٢٧٤٧، وفقا التفاق 
�ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٧م، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـية �أمام 
�لغـري، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي: 
ولية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتـف رقــم : ٩٥٠٨٨٢٨٧
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج ال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٤١(

ا�ستــدراك
تنـــــوه وز�رة �لتجــــــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار �إلـــى �أنــه قــــد وقـــع خطاأ مـــادي عنـــد 
ن�ســـر �إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركـــــة �نتريدريل عمان �ض.م.م، �ملن�ســـور فـي �جلريـدة 
�لر�سميـــة �لعـــدد )١٤٣٥(، �ل�ســــادر بتاريـــخ ٢٤ �سعبــــان ١٤٤٣هـ، �ملو�فـــــــق ٢٧ مـــار�ض ٢٠٢٢م، 
�إذ وردت �سيغة �الإعالن على �أنه �نتهاء �أعمال �لت�سفية لل�سركة �ملذكورة بينما �ل�سحيح هو 

�إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية لها كاالآتي: 

مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انتريدريل عمان �ض.م.م
يقــــــوم  �أنـه  و�القت�سادية  �ملالية  و�ال�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  �حل�سافة  مكتب  يعلـن 
بت�سفـيـــــة �سركـــــــة �نتريدريل عمان �ض.م.م، و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم 
١٢٣٢٧٧٠،  وفقا التفاق �ل�سركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٣/٨م، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل �ل�سركــــة 
تتعلق  �لتي  �الأمور  كافة  فـي  �مل�سفـي  مر�جعة  �جلميع  وعلـــى  �لغـري،  �أمام  �لت�سفـية  فـي 

باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي: 
�ض.ب: 1٧1 ر.ب: 6٢٠

هاتـف رقــم : ٢44٨6٠٧3 - ٩٢3٨٥4٨6
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج ال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

بالإ�شــارة اإلى اإعالن بدء اأعمـال الت�شفيـــة ل�شركـة واحة الباطنة احلديثة �ش.م.م، املن�شـور 

فـي اجلريــدة الر�شميـــة العـــدد )١277(، ال�شـادر بتاريــــخ ١3 جمادى الأولى ١٤٤0هـ، املوافـق 

20 يناير 20١٩م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�شناعــــة وترويــج ال�شتثمــار اإلى اأنه قد مت عزل 

امل�شفي/ عبداللـه بن م�شلم بن را�شد البادي، وتعيني الفا�شل/ �شنني بن �شليمان بن را�شد 

الكحايل، م�شفيــــا لل�شركـــة املذكورة اأعـــــاله، وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�شفــــي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي:

�ص.ب : 231 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 93399160

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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�ساحب �ل�سمو حممد بن غالب بن خالد �آل �سعيد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مهار�ت �خلليج �لعاملية �ش.م.م
�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �شعيد  �آل  خالد  بن  غالب  بن  حممد  �ل�شمو  �شاحب  يعلن 
مهار�ت �خلليج �لعاملية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٣٩٣٧، 
فـي  �ل�شركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�شركاء  وفقا التفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٧٢٨ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٢٨٨٠٠٥٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملهار�ت �لعاملية �ش.م.م

يعلن �شاحب �ل�شمو حممد بن غالب بن خالد �آل �شعيد �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملهار�ت 
التفاق  وفقا   ،١٠٤٢٨٩٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لعاملية 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٢٢٨ ر.ب: ١٢٤
هاتف رقم: ٩٢٨٨٠٠٥٤

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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عبد�لرحمن بن حممد بن حمد �لعمر�ين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ملوؤ�س�سة �ملطار للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبد�لرحمن بن حممد بن حمد �لعمر�ين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة موؤ�ش�شة �ملطار للتجارة 
�أمانــة �ل�شـجل �لـتجــاري بالرقـــم ١٦٣٣٣٠٩، وللم�شفي  و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٨٥٥٩٨٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

عبد�لرحمن بن يو�سف بن عبد�للـه �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مائدة �لنعمان �لعاملية �ش.م.م

يعلن عبد�لرحمن بن يو�شف بن عبد�للـه �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  مائدة �لنعمان 
�لعاملية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شـجل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٤٥٤٩، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٨١١٩٩٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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حممد بن عبد �لعزيز بن �سامل �آل عبد�ل�سالم
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأجيل للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

�الأجيل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �آل عبد�ل�شالم  �شامل  بن  �لعزيز  بن عبد  يعلن حممد 
 ،١١٨٣٢٢٤ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شـجل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٥٧ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٩٤٦٩٤٤٦
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

وليد بن عبد�للـه بن ز�هر �لغافري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة وليد وماجد �لغافري للتجارة - ت�سامنية

يعلن وليد بن عبد�للـه بن ز�هر �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة وليد وماجد �لغافري 
للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شـجل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٥٢٢٣، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �لر�ستاق - حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: ٧٣ ر.ب: ٣١٨
هاتف رقم: ٩٢٣٨٨١٨٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

-257-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

�أحمد بن حامد بن �سهيل �ملرهون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لب�سام �ل�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �أحمد بن حامد بن �شهيل �ملرهون �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لب�شام �ل�شاملة للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٢٥٤٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٧٤٧٧٧٥٦

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرعد �لذهبية للتجارة - ت�سامنية

يعلن �أحمد بن حامد بن �شهيل �ملرهون �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لرعد �لذهبية للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٦٢٧٨١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢١٥٨٢٢٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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عبد�للـه بن �سامل بن �أحمد �خلزميي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأيادي �لبي�ساء للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

�لبي�شاء  �الأيادي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �أحمد �خلزميي  بن  �شامل  بن  عبد�للـه  يعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شـجل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٤١٨٤٥، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٥٤٤٢١٤١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

يو�سف بن ها�سم بن نا�سر �حل�سني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لطائيني �ش.م.م

�ش.م.م،  �لطائيني  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�شني  نا�شر  بن  ها�شم  بن  يو�شف  يعلن 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٧١٤٧٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٢٤٢٥ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩١٤٠٢٨٤٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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علي بن �سعيد بن مطر �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ء غ�سفان للتجارة - ت�سامنية 
يعلن علي بن �شعيد بن مطر �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شو�ء غ�شفان للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٢٨٧٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ٥٥ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٩٨٩٩٨١٨

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

عبد �لرحمن بن حممد بن عبد�للـه �لعلوي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �لوقبة �ل�ساملة �ش.م.م

يعلن عبد �لرحمن بن حممد بن عبد�للـه �لعلوي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تالل �لوقبة 
�ل�شاملة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٩٠١٥، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية نخل - حمافظة جنوب �لباطنة

هاتف رقم: ٩٥٤٥٦٦٠٦
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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�سليمان بن علي بن عبا�ش �لعجمي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفاو لالإن�ساء�ت - ت�سامنية

 - لالإن�شاء�ت  �لفاو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعجمي  عبا�ش  بن  علي  بن  �شليمان  يعلن 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٨٠٩٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٢٤ ر.ب: ٣١٥

هاتف رقم: ٩٩٣١٠٦٥٥
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الن�سر�ح خلدمات �لنقل و�لتوزيع - تو�سية

يعلن �شليمان بن علي بن عبا�ش �لعجمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الن�شر�ح خلدمات �لنقل 
�لـتجاري بالرقـم ١٢٠٩٧١٨، وللم�شفي  �ل�شجل  �أمانة  و�لتوزيع - تو�شية، و�مل�شجلة لدى 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٢٤ ر.ب: ٣١٥

هاتف رقم: ٩٩٣١٠٦٥٥
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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علي بن عبد�للـه بن �سامل �آل حموده
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سمو �لعاملي �لر�ئدة �ش.م.م
يعلن علي بن عبد�للـه بن �شامل �آل حموده �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شمو �لعاملي �لر�ئدة 
�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٩٣٧٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٨٨١١٦٦
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

يو�سف بن �سامل بن حممد �لعلوي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إعمار �ل�سحاري �لعاملية - تو�سية
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �إعمار �ل�شحاري �لعاملية -  يعلن يو�شف بن �شامل بن حممد �لعلوي 
�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١٤٣١٧٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية �لربميي - حمافظة �لربميي

هاتف رقم: ٩٩٥٥١٧٢٧
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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علي بن عامر بن حميد �ملعمري
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أجو�ء �لغبري�ء �ل�ساطعة �ش.م.م

يعلن علي بن عامر بن حميد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أجو�ء �لغبري�ء �ل�شاطعة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٦٧٨١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �سحار- حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ٢٦٤ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩١٤٦٧٦٧٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

 �إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعاع �ل�سويحرة للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن عامر بن حميد �ملعمري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعاع �ل�شويحرة للتجارة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٦٠٤٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ٢٦٤ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩١٤٦٧٦٧٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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ماجد بن خالد بن ر��سد �لزيدي
 �إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سم�ش �ل�سرق �ملتميزة للتجارة �ش.م.م
�ملتميزة  �ل�شرق  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شم�ش  يعلن ماجد بن خالد بن ر��شد �لزيدي 
للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٨٦٩٨، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �لربميي - حمافظة �لربميي

هاتف رقم: ٩٦٠٧٤٧٧٤
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

مكتب �لتميمي و�لربو�ين وم�ساركوهم للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة �ليمنت ماترييلز تكنولوجي �أم �إي ليمتد �ش.م.م

يعلن مكتب �لتميمي و�لربو�ين وم�شاركوهم للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية �أنـه يقــوم 
�أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  ليمتد  �إي  �أم  تكنولوجي  ماترييلز  �ليمنت  �شركة  بت�شفـيــة 
�ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٢٦٧٧٣، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٥م، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٠٩ ر.ب: ١٣٦
هاتف رقم: ٢٤٢١٨٥٥٤ فاك�ش رقم: ٢٤٢١٨٥٥٣

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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�أحمد ع�سام �أحمد عبا�ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رو�ئع �ملتحدة لالإن�ساء�ت و�لتطوير �ش.م.م
يعلن �أحمد ع�شام �أحمد عبا�ش �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�ئع �ملتحدة لالإن�شاء�ت و�لتطوير 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٣٤١٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٤٣٤ ر.ب: ٣٢٠
هاتف رقم: ٩٩٦٠٢٦٤٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

�أحمد بن عبد�للـه بن حممد �مل�سكري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة �لتعمري �لثابت للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

�لثابت  �لتعمري  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �مل�شكري  حممد  بن  عبد�للـه  بن  �أحمد  يعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٨٢٧٣١، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١٠٤ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٩٠٣٣٢٣٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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خالد بن حمد�ن بن ر��سد �لبادي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لديل �جلنوبية �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد�ن بن ر��شد �لبادي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لديل �جلنوبية �ش.م.م، 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٩٩٩٢٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 
٢٠٢٢/٤/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ٧٠ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٩٢٤٩٢٤٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

�سامل بن حمود بن �سامل �خلنب�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حدود �ملحافظة للتجارة - ت�سامنية
يعلن �شامل بن حمود بن �شامل �خلنب�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حدود �ملحافظة للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٤٢٨٣٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١٤٨ ر.ب: ٥١٢

هاتف رقم: ٩٥٢٧٤٩٢٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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�سعيد بن عبد�للـه بن �سامل �لدويكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جوهرة �لن�سيب للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
�لن�شيب  جوهرة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لدويكي  �شامل  بن  عبد�للـه  بن  �شعيد  يعلن 
 ،١٠٦٦٥٦٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة 
فـي  �ل�شركـــــــة  �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�شركاء  وفقا التفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥١١٣٩٣٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

يق�سان بن �سامل بن عبد�للـه �لو�ئلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سماء �لغنتق للتجارة - ت�سامنية

يعلن يق�شان بن �شامل بن عبد�للـه �لو�ئلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء �لغنتق للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٠٦٣٥، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

�ش.ب: ١٣٠ ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩٥٨٤٢١٥٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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بدر بن �سليم بن عبد�للـه �لكلباين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لنجيد للم�ساريع �لر�ئدة - ت�سامنية

يعلن بدر بن �شليم بن عبد�للـه �لكلباين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لنجيد للم�شاريع �لر�ئدة -
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢١٦٣١٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة �لظاهرة

�ش.ب: ٦٠٢ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٣٢٢١٤١٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو �سعود للم�ساريع �لر�ئدة - تو�سية

للم�شاريع  �شعود  �أبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكلباين  �شليم بن عبد�للـه  بدر بن  يعلن 
وللم�شفي   ،١٢٠٨٣٠٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - �لر�ئدة 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة �لظاهرة

�ش.ب: ٦٠٤ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٣٢٢١٤١٥ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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�سالح بن �سليمان بن حميد �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رياحني �الأق�سى �ش.م.م

�الأق�شى  رياحني  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعامري  حميد  بن  �شليمان  بن  �شالح  يعلن 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٩٩٠٣٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٤٣٢٤٩٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

حممد بن �سامل بواليل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأمان �لدولية �حلديثة �ش.م.م 
يعلن حممد بن �شامل بواليل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �الأمان �لدولية �حلديثة �ش.م.م، 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١٠٥٥٧٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة 
٢٠٢١/٨/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: ٣٥٠ ر.ب: ٣٢٩
هاتف رقم: ٩٤٣١٣٥٣٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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�سلطان بن بطي بن �سامل �لعربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ريا�ش �لعر�قي �لتجارية - ت�سامنية

يعلن �شلطان بن بطي بن �شامل �لعربي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ريا�ش �لعر�قي �لتجارية - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٧٠٤٩٩٤٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �لربميي - حمافظة �لربميي

هاتف رقم: ٩٩٨٣٤٩٩٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة �سلطان بطي �سامل �لعربي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

�شامل  بطي  �شلطان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعربي  �شامل  بن  بطي  بن  �شلطان  يعلن 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  �لعربي 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،٣١٨٠٥١٤
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
والية �لربميي - حمافظة �لربميي

هاتف رقم: ٩٩٨٣٤٩٩٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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ح�سني عي�سى �لفريوز
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تعمري �ملحدودة �ش.م.م

يعلن ح�شني عي�شى �لفريوز �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تعمري �ملحدودة �ش.م.م، و�مل�شجلة 
لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٠٦٣١٣، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٨م، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٣٤٤١٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

حممد بن �سيف بن قليم �الأغربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ج�سور �حلاجر للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن حممد بن �شيف بن قليم �الأغربي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ج�شور �حلاجر للتجارة 
و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٨٧٨٣، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٥١٨٦٠٤ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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فارح بن بخيت فرج
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بن مغر�ب و�لدغا�ش للتجارة - ت�سامنية 
 - للتجارة  و�لدغا�ش  مغر�ب  بن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  فرج  بخيت  بن  فارح  يعلن 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢٠١١٩١٣، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ١٨٦٧٦ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٠٩٩١٣٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

فري�ش بن �سيف بن م�سعود �لعبيد�ين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة فري�ش و�سركاه للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 

و�شركاه  فري�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لعبيد�ين  م�شعود  بن  �شيف  بن  فري�ش  يعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ٢٠٠٤٤٩٦، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ١٨٢٠٨ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٠٩٩١٣٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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خالد بن �سامل بن علي �مل�سعودي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع �لبارع �جلديدة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية 

يعلن خالد بن �شامل بن علي �مل�شعودي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �لبارع �جلديدة 
 ،١٠٧٤١١٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - و�ملقاوالت  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٥٧٧٠٧٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

بدر بن �سعيد بن حمود �ملالكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال �لنيل للتجارة - ت�سامنية 
 - للتجارة  �لنيل  رمال  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ملالكي  حمود  بن  �شعيد  بن  بدر  يعلن 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٦٢١٣٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٣٤٤٤٤٥٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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حممد بن �سليمان بن عبد�للـه �ملجيني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �جلزيلة لالأعمال و�خلدمات �ش.م.م 
يعلن حممد بن �شليمان بن عبد�للـه �ملجيني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �جلزيلة لالأعمال 
و�خلدمات �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٨١٠٦٢، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: ٤٦ ر.ب: ٣٠٠
هاتف رقم: ٩٩٢٦٢٠٠١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �الأجمة �لتجارية - تو�سية

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �الأجمة  يعلن حممد بن �شليمان بن عبد�للـه �ملجيني 
�لتجارية - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٦٧٥٥١٦، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: ٤٦ ر.ب: ٣٠٠
هاتف رقم: ٩٩٢٦٢٠٠١ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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علي بن فرج بن مفتاح �ملطرو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتاريخ �حلديث للتجارة - تو�سية 
�لتاريخ �حلديث للتجارة -  �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  يعلن علي بن فرج بن مفتاح �ملطرو�شي 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٠٢٦١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٦٤٧٤٧٤٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

ماجد بن خمي�ش بن عبد�للـه �لغيثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة ماجد بن خمي�ش بن عبد�للـه �لغيثي و�سريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 

بن  �شركة ماجد بن خمي�ش  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لغيثي  يعلن ماجد بن خمي�ش بن عبد�للـه 
�ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - و�ملقاوالت  للتجارة  و�شريكه  �لغيثي  عبد�للـه 
�لـتجاري بالرقـم ١١١٦١١٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ١٤٣ ر.ب: ٣٢٤
هاتف رقم: ٩٩٤٧٦٦٠٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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مالك بن �سامل بن حمود ولد �ساوي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تي �سي �ي �ل عمان �ش.م.م 
يعلن مالك بن �شامل بن حمود ولد �شاوي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تي �شي �ي �ل عمان 
�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٥٤٠٦٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٣٣٤٠ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٤٤٥٨٢٥٣ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

�سعيد بن حميد بن �سعيد �لكلباين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لتميز �مل�ستقبلية �ش.م.م 
�لتميز  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكلباين  �شعيد  بن  حميد  بن  �شعيد  يعلن 
�مل�شتقبلية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٧٣٨٩٨، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠١٨/٨/٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية عربي - حمافظة �لظاهرة

�ش.ب: ١١٨ ر.ب: ٥١٥
هاتف رقم: ٩٢٢٣٨٣٨٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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نا�سر بن �سامل بن �سليمان �لدوحاين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملتحدة لالعقار �ش.م.م 
لالعقار  �ملتحدة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لدوحاين  �شليمان  بن  �شامل  بن  نا�شر  يعلن 
�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٥٤١٨١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
والية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة

هاتف رقم: ٩١١١١١١٥
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

حممد بن خمي�ش بن �سعيد �لقريني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعقيق �لف�سي - تو�سية 
 - �لف�شي  �لعقيق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لقريني  �شعيد  بن  بن خمي�ش  يعلن حممد 
�ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٣٢٩٠٨٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية، 
�ملوؤرخ ٢٠١٩/٨/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١١ ر.ب: ٣١٦

هاتف رقم: ٩٤٤١٠٤٤٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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حممد بن علي بن �سعيد �لبو�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مروج �لعالية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 
�لعالية  مروج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لبو�شعيدي  �شعيد  بن  علي  بن  حممد  يعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٢٣٣٢،  
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٣٦ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٩٢٣٥١٢٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي

يو�سف بن مبارك بن خلفان �ل�سيابي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إبر�ء �خل�سر�ء للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 
�خل�شر�ء  �إبر�ء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شيابي  خلفان  بن  مبارك  بن  يو�شف  يعلن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٥٢٢٨،  
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١٤٢٣ ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: ٩١٩٢٨٨٢٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
�مل�سفــي
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�أحمد بن �سامل بن مبارك بيت عرم
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �بن عرم �ل�ساملة للتجارة - ت�سامنية 
ال�شاملة  عرم  ابن  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  عرم  بيت  مبارك  بن  �شامل  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٢٢٥٦، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٦٩٨٤٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

عمر بن �سامل بن خ�سيف �ل�سام�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة طلوع �خلليج �لدولية �ش.م.م 
يعلن عمر بن �شامل بن خ�شيف ال�شام�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طلوع اخلليج الدولية 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٧٣١١٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٢٣٧٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٢٢٨٦٦٠٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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جا�سم بن حممد بن حمود �حل�سرمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعز�ن للتجارة و�ال�ستثمار�ت �لدولية �ش.م.م 
للتجارة  العزان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شرمي  حمود  بن  حممد  بن  جا�شم  يعلن 
بالرقـم ١٥٥٨٥٥٢،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  الدولية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى  وال�شتثمارات 
وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٥٥٦٦٧٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

عي�سى بن عبد�للـه بن �سليمان �حلمادي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كو�در �ل�سويق للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية 
ال�شويق  كوادر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  �شليمان احلمادي  بن  عبداللـه  بن  عي�شى  يعلن 
  ،١١١٧٥٤١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ل�سويق - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: ٩٩٣٤٣٠٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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�سعيد بن �سيف بن عبد�للـه �حلو�سني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة درب �لزهور للتجارة - ت�سامنية 
يعلن �شعيد بن �شيف بن عبداللـه احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة درب الزهور للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٥٠٩٨٦١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٦٢ ر.ب: ٣٢٥

هاتف رقم: ٩٩٣٣٤٦٤٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

خليفة بن علي بن حر�سان �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قالع �سحار �لعاملية للمقاوالت �ش.م.م 
العاملية  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قالع �شحار  املقبايل  يعلن خليفة بن علي بن حر�شان 
وللم�شفي   ،١٢٢٢٧٧٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للمقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ١١٧ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٢١٨٠٨٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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حممد بن مرهون بن �سيف �حل�سني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ب�سائر �لطائيني للتجارة - ت�سامنية 
الطائيني  ب�شائر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شني  �شيف  بن  مرهون  بن  حممد  يعلن 
اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم١٢١٣٩٤٠، وللم�شفي  للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٨٧١٦٥٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

طالب بن علي بن حميد �لر��سدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سرق �جلزيرة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م 
يعلن طالب بن علي بن حميد الرا�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شرق اجلزيرة للتجارة 
الـتجـاري بالرقــم ١٣٠٠١٣٨، وللم�شفــي  اأمانـة ال�شجـل  واملقاولت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �مل�سيبي - حمافظة �سمال �ل�سرقية

هاتف رقم: ٩٨٢٥٩٦٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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حامد بن عبد�لقادر بن جمعان �لفقيه �لعجيلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة حامد بن عبد�لقادر جمعان �لعجيلي للتجارة - تو�سية 

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حامد بن  يعلن حامد بن عبدالقادر بن جمعان الفقيه العجيلي 
الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  العجيلي  جمعان  عبدالقادر 
بالرقــم ١٠٥٦٤٩٥، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�شركـــة علــى  باأعمــال  التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�شفـــي  وعلـى اجلميــع مراجعـة 

العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٥٣١١٢٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

وليد بن م�سبح بن نا�سر �خلالدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة وليد بن م�سبح �خلالدي و�أخيه للتجارة - ت�سامنية
م�شبح  بن  وليد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخلالدي  نا�شر  بن  م�شبح  بن  وليد  يعلن 
بالرقــم  الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  واأخيه  اخلالدي 
وعلـى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي   ،٣٠٨٨٥٥٣
اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: ٩٩٣٣٢٢٩٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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حممد بن �سيف بن �سليمان �لبو�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لر��سيات ملقاوالت �لبناء - ت�سامنية
يعلن حممد بن �شيف بن �شليمان البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الرا�شيات ملقاولت 
البناء - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١١١٣٣٨٥، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٧م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب: ٥٢١ ر.ب: ٣١٨

هاتف رقم: ٩٩٢٩٣٤٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

حممد بن �سعيد بن حممد �لبو�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مرتفعات جبل حفيت للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية
�شركة مرتفعات جبل  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�شعيدي  �شعيد بن حممد  بن  يعلن حممد 
حفيت للتجارة واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١١٤٢٤٩٦، 
اجلميــع  وعلـى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ل�سويق - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤٣٣٣٨٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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ر��سد بن حممد بن علي �لقالف
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سهول �ملعبيلة �لوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن را�شد بن حممد بن علي القالف اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول املعبيلة الوطنية 
وللم�شفــي   ،١٢٠٥٧٥٨ بالرقــم  الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٥٠٠ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٦٨٣٣١٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

جمال بن علي بن ر��سد �ل�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �لباطنة �جلديدة �ش.م.م
يعلن جمال بن علي بن را�شد ال�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تالل الباطنة اجلديدة 
ال�شركاء  بالرقــم ١٣٢٠٢٨٤، وفقا لتفاق  الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانـة  �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٠م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�شركـــة علــى  باأعمــال  التــي تتعلــــق  الأمــور  فـــي كافــــــة  امل�شفـــي  وعلـى اجلميــع مراجعـة 

العنوان الآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٧٥٧٣٣٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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�إ�سحاق بن يعقوب بن �سامل �ل�سليمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �للوؤلوؤة �لقدمية �ش.م.م
القدمية  اللوؤلوؤة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شليمي  �شامل  بن  يعقوب  بن  اإ�شحاق  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١١٤٤٨٠٢، وللم�شفــي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٥٨ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٩٠٠٧١٧٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

حممد بن �سيف بن �أحمد �الأ�سخري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سهول �جلزيرة �لعربية للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن �شيف بن اأحمد الأ�شخري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول اجلزيرة العربية 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١٢٣٨٨٣٧، وللم�شفــي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ٣٢١ ر.ب: ٣٢٢
هاتف رقم: ٩٤٤٤٠٩٣٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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�أحمد بن عبد�للـه بن �سعيد �ليافعي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأف�سل لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد اليافعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الأف�شل لتاأجري املعدات 
لتفاق  وفقا   ،١٢٠١٣٢٢ بالرقــم  الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الثقيلة 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي  ٢٠٢١/١٠/٥م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعـة  اجلميــع  وعلـى  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٤٧ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٢٩٠٩٠٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلدمات �ل�سريعة للمعد�ت �لثقيلة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اخلدمات ال�شريعة  اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد اليافعي  يعلن 
 ،١٨٤٤٨٦٥ بالرقــم  الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانـة  لـــدى  وامل�شجـــلة  �ش.م.م،  الثقيلــــة  للمعــــدات 
وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١٠/٥م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٤٧ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩٢٩٠٩٠٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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مو�سى بن �أحمد بن علي �لرمي�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سباحي و�لرمي�سي للتجارة - ت�سامنية
يعلن مو�شى بن اأحمد بن علي الرمي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شباحي والرمي�شي 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١٢٩٥٧٢٦، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

�ش.ب: ٥٩٥ ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩٩٣٤٠٩٧٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

حمبوب بن عبد�للـه بن خمي�ش �لروي�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رونق �لعامر�ت �ملتحدة �ش.�ش.و
يعلن حمبوب بن عبداللـه بن خمي�ش الروي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رونق العامرات 
اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١١٥٧١٦٨، وفقا لتفاق  املتحدة �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١١٠٧ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٢٨٢٨٢٨٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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عبد�للـه بن �أحمد بن حممد �ليافعي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عبد�للـه �ليافعي �لدولية و�سركائه للتجارة �ش.م.م
اليافعي  �شركة عبداللـه  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اليافعي  اأحمد بن حممد  بن  يعلن عبداللـه 
الدولية و�شركائه للتجارة �ش.م.م، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١٣٤٠١٩٥،  
اجلميــع  وعلـى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٦٦٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

ح�سن م�سلم م�سلم مبارك �لرو��ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأن�سار �لعربية لالأملنيوم �ش.م.م
العربية  الأن�شار  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الروا�ش  مبارك  م�شلم  م�شلم  ح�شن  يعلن 
لالأملنيوم �ش.م.م، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١١٥٩٧٤١، وللم�شفــي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٦٨٦ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٦٢٦٦٩٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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علي بن �سامل بن �سهيل قطن
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبطريق �ل�ساملة - تو�سية
يعلن علي بن �شامل بن �شهيل قطن اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة البطريق ال�شاملة - تو�شية، 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١١٤١٧٧ بالرقــم  الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانـة  لـــدى  وامل�شجـــلة 
٢٠٢٢/٥/٩م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى 
اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٤٩٢٣٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سرعة �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شرعة احلديثة للتجارة  يعلن علي بن �شامل بن �شهيل قطن 
وفقا   ،١١٤٣٠٨٤ بالرقــم  الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانـة  لـــدى  وامل�شجـــلة  تو�شية،   - واملقاولت 
لتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٩م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعـة  اجلميــع  وعلـى  الغـيــــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٤٩٢٣٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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عبد�للـه بن مبارك بن عبيد �حلجري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعي�ساوي �لتجارية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن مبارك بن عبيد احلجري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  العي�شاوي التجارية 
�ش.م.م، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١٢٦١٨٤٤، وللم�شفــي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٤٢٠ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٥٥٣٥٤٧٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

زيد بن حممد بن علي �للو�تي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بر�ند تو�سرت �ش.م.م
تو�شتـــر �ش.م.م،  برانـــد  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  يعلن زيد بن حممد بن علي 
وامل�شجـــلة لـــدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١٢٩٦٢٧٥، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٢٦٢ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٦٧٧٧٧٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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مكتب �ال�ست�سار�ت �مل�ستقبلية لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �ملتمكن �ش.م.م
اأبراج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابات  لتدقيق  امل�شتقبلية  ال�شت�شارات  مكتب  يعلن 
اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١٠٣٤٢٣٢، وفقا لتفاق  لـــدى  املتمكن �ش.م.م، وامل�شجـــلة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٤م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٣٦ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٢٤٥٠٤٢٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأفق �لعاملية للتقنيات �ش.م.م

يعلن مكتب ال�شت�شارات امل�شتقبلية لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الأفق العاملية 
للتقنيات �ش.م.م، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانـة ال�شجـل الـتجـاري بالرقــم ١٠٤٤٣٣٤، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٤م، وللم�شفــي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـى اجلميــع مراجعـة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١٣٦ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٢٤٥٠٤٢٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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اإميان بنت حممد بن علي القالف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاج ليليان للجمال �ش.م.م
تعلـــن �إميـــان بنت حممد بن علي �لقالف �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة تاج ليليان للجمال 
وللم�شفــية وحـدها  بالرقــم ١٢٩٣٤٨١،  �لـتجـاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لـــدى  و�مل�شجـــلة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـى �جلميــع مر�جعـة �مل�شفـــية فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ١٥٠٠ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٦٨٣٣١٧ 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــية

�شعيد بن خلفان بن حممد اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة احلو�شني لال�شتثمار ال�شناعية والتجارية و�شركاه �ش.م.م

يعلن �شعيد بن خلفان بن حممد �خلرو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �حلو�شني لال�شتثمار 
�ل�شناعية و�لتجارية و�شركاه �ش.م.م، و�مل�شجـــلة لـــدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقــم ١١٦٢٥٨٩،
�جلميــع  وعلـى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفــي 

مر�جعـة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ش.ب: ١٢ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٩٢٤٦٨٣٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�شفــي
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 مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأرجوان للم�شاريع الراقية - ت�شامنية
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
االأرجوان للم�شاريع الراقية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١١١٤٩٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

مكتب االعتماد لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلنجي العقارية �ش.م.م
يعلـن مكتب االعتماد لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اخلنجي العقارية �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠١٥٥٣٤،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

مكتب طالل اأبو غزالة و�شركاه - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبيات العقارية �ش.م.م
ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه   - قانونيون  و�شركاه - حما�شبون  اأبو غزالة  يعلـن مكتب طالل 
عـــن  بالرقـــم ١١٥٩٥١٥،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  العقارية �ش.م.م،  اأبيات 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

اأمين بن اإبراهيم بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأعايل روي للتجارة �ش.م.م
للتجارة  روي  اأعايل  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الوهيبي  علي  بن  اإبراهيم  بن  اأمين  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٨٩١٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 
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عبداللـه بن �شامل بن اأحمد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمطة ميناء �شاللة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �شامل بن اأحمد ال�شنفري ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة حمطة ميناء �شاللة 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،٢١٦٢٣٤٢ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معهد ال�شرق للتدريب االإداري والتقني �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شامل بن اأحمد ال�شنفري ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة معهد ال�شرق للتدريب 
االإداري والتقني �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم ٢١١٥٣٦٠، عن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شعيد بن ح�شمت ريحان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جلا�شليون العاملية �ش.م.م
�ش.م.م،  العاملية  جلا�شليون  ل�شركــــة  امل�شفـــي  ب�شفـتــه  ريحان  ح�شمت  بن  �شعيد  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عن   ،١١٥٤٠٨٥ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن م�شلم بن اأحمد العوايد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة التطوير الوطنية املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن علي بن م�شلم بن اأحمد العوايد ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة التطوير الوطنية املتحدة 
 ،١٢٩٢٣٣٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 
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يعقوب بن �شامل بن خلفان ال�شهومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج ديبك للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن يعقوب بن �شامل بن خلفان ال�شهومي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبراج ديبك للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١٠٩٠٢٦٦،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

نائف بن اأحمد بن علي جعبوب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ارزات ال�شاملة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
للتجارة  ال�شاملة  ارزات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  جعبوب  علي  بن  اأحمد  بن  نائف  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم ١٠٤٧٤٢٦،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

هزاع بن �شعيد بن خمي�ش البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مازيا �شفرى و�شركائه للتجارة �ش.م.م
يعلـن هزاع بن �شعيد بن خمي�ش البادي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة مازيا �شفرى و�شركائه 
انتهاء  عن   ،١٣٤٠١٩٢ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فواز بن حممد بن اأحمد باخمالف
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظفار الذهبية للتجارة - ت�شامنية
يعلـن فواز بن حممد بن اأحمد باخمالف ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة ظفار الذهبية للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  الـتجــاري بالرقــم ٢٢٠٥٣١٩، عن  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  ت�شامنية، وامل�شجلـة 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اأ�شعد بن را�شد بن مهنا الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد اجلزيرة اخل�شراء - ت�شامنية
يعلـن اأ�شعد بن را�شد بن مهنا الهنائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأجماد اجلزيرة اخل�شراء - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٨٢٤٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

علي بن �شامل بن مبارك املغيزوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظالل جزماء الوطنية للتجارة - تو�شية
يعلـن علي بن �شامل بن مبارك املغيزوي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ظالل جزماء الوطنية 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٦٠٣٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

بدر بن عامر بن خلفان ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة االأندل�ش للخدمات القرطا�شية واملكتبية - ت�شامنية

للخدمات  االأندل�ش  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شعدي  خلفان  بن  عامر  بن  بدر  يعلـن 
القرطا�شية واملكتبية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥١٣٨٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

يو�شف بن هالل بن را�شد امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء هالل امل�شكري للتجارة - ت�شامنية
امل�شكري  هالل  اأبناء  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  امل�شكري  را�شد  بن  هالل  بن  يو�شف  يعلـن 
عـــن   ،١٠٩٦٩٨٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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خليل بن اأحمد بن �شعيد الها�شلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الراحة للبناء �ش.م.م
يعلـن خليل بن اأحمد بن �شعيد الها�شلي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة الراحة للبناء �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٢٨٩٤٨٤ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

زاهر بن حممد بن عامر احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع بدية للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن زاهر بن حممد بن عامر احلجري ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة ربوع بدية للمقاوالت 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٢٥٣٩٩٣ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شعيد بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�ش املزاين للتجارة �ش.م.م
اأحمد بن �شعيد بن علي الوهيبي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة �شم�ش املزاين للتجارة  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٠٧١٣٢٩ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فارح بن �شامل بن فارح هبي�ش
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن فارح الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن فارح بن �شامل بن فارح هبي�ش ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة بن فارح الدولية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم ١٠٢٤٧٩٥، عن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

-298-



اجلريدة الر�سمية العدد )1441(

 مكتب البخيت لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خدمات الزبائن للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلـن مكتب البخيت لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة خدمات الزبائن للتجارة 
عـــن   ،٢١٣٩٧٥٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

�شعيد بن زايد بن خمي�ش بيت حميدون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن حميدون واأوالده للتجارة - تو�شية
يعلـن �شعيد بن زايد بن خمي�ش بيت حميدون ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ابن حميدون واأوالده 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١٠٧٠٦٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

حمد بن �شالح بن حممد ال�شريري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمد وتقية للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حمد بن �شالح بن حممد ال�شريري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حمد وتقية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٢٧٥٠، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فيا�ش بن علي بن عبداللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجف الأعمال ال�شيانة والديكور - تو�شية
يعلـن فيا�ش بن علي بن عبداللـه اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة النجف الأعمال ال�شيانة 
والديكور - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٦٦٨٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 
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فهد بن �شيف بن اأحمد ال�شباحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�ش بركاء للتجارة �ش.م.م
اأحمد ال�شباحي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة �شم�ش بركاء للتجارة  يعلـن فهد بن �شيف بن 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٧١٧٧٢٣ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن اأحمد بن بخيت الربعمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمود اخلوير �ش.م.م
يعلـن �شامل بن اأحمد بن بخيت الربعمي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة عمود اخلوير �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عن   ،١٢٢٣١١٧ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

هالل بن حممد بن حمد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة هالل بن حممد الكيومي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن هالل بن حممد بن حمد الكيومي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة هالل بن حممد الكيومي 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٠٤٥٥٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

هالل بن حمد بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هالل العجمي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلـن هالل بن حمد بن حممد العجمي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة هالل العجمي و�شريكه 
عـــن   ،١٠٩٤٢٨٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شاملة بنت خليفة بن حمد احلجرية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرا�شي بدية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
تعلـن �شاملة بنت خليفة بن حمد احلجرية ب�شفـتــها امل�شفـــية ل�شركــــة مرا�شي بدية للتجارة 
عن   ،١١٠٠٤٢٣ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

م�شلم بن حممد بن �شهيل م�شن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة �شاللة للخدمات النفطية واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن م�شلم بن حممد بن �شهيل م�شن ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة �شاللة للخدمات النفطية 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم ١٠٦٩٠٣٦، عن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

جيفر بن مهنا بن علي احل�شرمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طريق النور االأخ�شر �ش.م.م
يعلـن جيفر بن مهنا بن علي احل�شرمي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركــــة طريق النور االأخ�شر 
اأعــمال  انتهاء  عن   ،١١٩٦٥٩٦ بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن عبداللـه بن حممد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة م�شاريع الطموح الواعدة للتجارة - ت�شامنية

الطموح  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احلارثي  حممد  بن  عبداللـه  بن  �شامل  يعلـن 
الواعدة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٣٠٩٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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حممد بن را�شد بن حم�شن امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة م�شاريع االأفنان احلديثة للتجارة - ت�شامنية

االأفنان  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  امل�شكري  حم�شن  بن  را�شد  بن  حممد  يعلـن 

احلديثة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٤٨٤٧، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
نا�شر بن �شعيد بن نا�شر ال�شعدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة �شروح النباأ الوطنية للتجارة - ت�شامنية
الوطنية  النباأ  ل�شركـة �شروح  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شعدي  نا�شر  بن  �شعيد  بن  نا�شر  يعلـن 

عـــن   ،١١١٤٥٥٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
موؤ�ش�شة االأعمال والتدقيق احلديثة

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ملوؤ�ش�شة عمار بن حممد م�شلم املرهون للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و
تعلـن موؤ�ش�شة االأعمال والتدقيق احلديثة ب�شفـتــها امل�شفـــية ملوؤ�ش�شة عمار بن حممد م�شلم 

بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.�ش.و،  واملقاوالت  للتجارة  املرهون 

١٠٨٧٦٢٦، عن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية
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