
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1466(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بتعيني �سفري متجول فـي وزارة اخلارجية. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/70 

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير واإنتاج  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/71 

املناجم التعدينية فـي املنطقة A1-12 فـي والية 

ينقل فـي حمافظة الظاهرة.

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
              وزارة ال�سحـــــــــة         

اأحكــــام  2022/11/1 بتعديـــل بعــــ�ض  �سـادر فــي  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/2٩٨ 

الالئحــــة التنظيميـــة لنقــــل وزراعـــــة األأع�ســاء 

واألأن�سجــة الب�سريــة.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
       وزارة العمــــل

اإعالن ب�ساأن طلب ت�سجيل احتاد عمايل.
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  وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعالن ب�ســـاأن جتديد مدة حماية منــوذج �سناعــي.

األإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باألنتفاع.

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

ا�ستــدراك.

                                            االأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�سـات
اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 54 و2022/55.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراجي الوطنية للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج الفخامة امللكي - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق اجلنوب احلديثة للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد البدري لالأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر الب�ض للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار ال�سمال للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال ري�سوت للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براري ال�سويق املتكاملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نكت�ض للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القومية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتعددة للهند�سة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سعيد بن عبيد العي�سائي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنتجات الفنية - ت�سامنية.

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح م�سقط الرائدة �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غدير اإبراء للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سابر املتحدة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوط الدقم املتحدة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة العربية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال النجيد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حي ال�سروق املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هري�سجندرا ديبجند كرجمن و�سركاه - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط املدينة الراقية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول ال�سيارات العاملية واألأعمال �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الغبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جمان للهند�سة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق للتطوير العقاري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحابة الك�سفة للتجارة واملقاوألت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمزين للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منور اآ�سيا لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء األإعمار املتحدة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكواكب اخلم�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارات البارزة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارات املده�سة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحور الذهبي لالأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة م�سبح النعماين للتجارة واملقاوألت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباء املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدوحة احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز ال�سياء الطبي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرتف لتطوير األأعمال �ض.م.م.
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اأعمال الت�سفـية ل�سركة جابــر الري�ســـي وفورمـــان ح�سـني للتجــارة  اإعالن عن بدء 

واملقاوألت �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر القرم �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأغذية املبتكرة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي �سامل ال�سحي للتجارة واملقاوألت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سندغة ال�ساملة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية للمركز الدويل ألإزالة ال�سعر بالليزر �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة وادي حطاط - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأيوب الها�سمي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزيان املميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خيوط ال�سروق املتكاملة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوادر الطيبة للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز الطريف احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع غاندي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق الوطن العربي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ودق �سحار للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ض الكربى للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ها�سم الها�سمي و�سريكه للتجارة - تو�سية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض ال�سيف للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديدي للم�ساريع التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع ال�سافـي املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي اخل�سبة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عارف وقي�ض للتجارة واملقاوألت �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر العي�سائي و�سركائه للتجارة �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمود الثابت للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وحيدة بنت ألحق بن �سعيد ال�سي�ساين و�سريكتها 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال عمان للتربيد �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجال ألأنظمة املعلومات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فريكو للت�سويق املحدودة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة لالأعمال الدولية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لينجو للرتجمة واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الطبي املتطور �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي الدريز التجارية - ت�سامنية.

والت�سويـــق  للبنـــاء  الدوليــــة  األأعـــمــال  ل�سركــة  الت�سفـيـــة  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول وادي عندام للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاحتة اخلري ال�ساملة للتجارة واملقاوألت - 

ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساهري الوطنية للخدمات املالية �ض.م.ع.ع.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ض امل�سعة للتجارة واخلدمات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نزار األأغربي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامل الثمني �ض.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تركي العاملية - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دنيا ال�سرق للتجارة واملقاوألت �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمارات للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط األأمل ال�سريع للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب هيماء للتجارة - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأبراج الثالثية العاملية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن خ�سر املتحدة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية. 
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة العراق احلديثة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة لل�سيافة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرهم الوطنية - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرهم للتقنية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن �سعيد احلو�سني و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع احلالنيات احلديثة للمقاوألت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالك نزوى �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميالد املجد للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية للريادة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإطالل منح للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر ودام للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نزل �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الباطنة املميزة للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة جمز �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيان ال�ساملة �ض.م.م. 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج الكلهي للتجارة - ت�سامنية. 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العطا�ض الدولية و�سركائه للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق لالن�ساءات اجلديدة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األأهداف حلقول النفط والتجهيزات �ض.م.م.

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

رقم 
ال�سفحة
2٨0

2٨0

2٨1

2٨1

2٨1

2٨1

2٨2

2٨2

2٨2

2٨2

2٨3

2٨3

2٨3

2٨3

2٨4

2٨4

2٨4

2٨4

2٨5

2٨5

2٨5

2٨5



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٧0/2022

بتعيني �سفـري متجول فـي وزارة اخلارجية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

يعني ال�سيخ عبد العزيز بن عبداللـه بن زاهر الهنائي �سفـريا متجوأل فـي وزارة اخلارجية 

بالدرجة اخلا�سة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: ٨ من ربيع الثاني �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ٣ من نوفمبــــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٧١/2022

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير واإنتاج املناجم التعدينية 

فــي املنطقــة A1-١2 فــي واليــة ينقــل فــي حمافظــة الظاهــرة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت
املــادة االأولــــى

يعتبـــر م�ســـروع تطويـــر واإنتـــاج املناجـــم التعدينيـــة فــــي املنطقـــة A1-12 فـي وألية ينقل 

فـــي حمافظـــة الظاهـــرة املحــدد فـــي املذكـــرة والر�ســـم التخطيـــطي األإجمالــي املرفقــني، 

من م�سروعات املنفعة العامة.

املــادة الثانيـــة

للجهات املخت�سة األ�ستيالء بطريق التنفـيذ املبا�ســر علــى العقــارات واألأرا�ســي الالزمــة 

العامة  امللكية للمنفعة  للم�سروع املذكور، وما عليها من من�ساآت طبقا ألأحكام قانون نزع 

امل�سار اإليه.

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

�سـدر فـي: ٨ من ربيع الثاني �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ٣ من نوفمبــــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

مذكــــرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير واإنتاج املناجم التعدينية 

فـي املنطقة التعدينية رقم ( A1-١2) بوالية ينقل مبحافظة الظاهرة

 (12-A1( رقم  التعدينية  املنطقـــة  فـي  التعدينيـــة  املناجم  واإنتاج  تطوير  م�سروع  يهدف 

بوأليـــة ينقـــل مبحافظة الظاهرة اإىل دعم وحتقيق اأهداف الروؤيــة امل�ستقبليــة لالقت�ساد 

العماين، ومتطلبات اخلطة األ�سرتاتيجية لروؤية عمان 2٠4٠، واملتمثلة فـي تنويع م�سادر 

الدخل، ورفع م�ساهمة قطاع املعادن فـي الناجت املحلي. وتتمثل اأهم مكونات امل�سروع فـي 

األ�ستثمار فـي ا�ستك�ساف وا�ستغالل املعادن املتوفرة فـي هـــذه املنطقـــة التعدينيــة، وب�سفة 

خا�سة معدن النحا�س والذهب، مبا �سيوؤدي ب�سكل مبا�سر اإىل تعظيم األ�ستفادة من قطاع 

املعادن، وتعزيز القيمة امل�سافة لل�سناعات املرتبطة به من خالل ا�ستغالل املوقع.

ولقـــد اأولـت احلكومــة ممثلة فـي وزارة الطاقة واملعادن تنفيذ هذا امل�ســـروع اأهميــة كبيـــرة 

اإنه  من منطلــق العوائــد األقت�ساديـــة واألجتماعية التي �ستتــرتب علــى تنفـــيذه، وحيـــث 

  (12-A1( رقـم  التعدينيــة  املنطقــة  فــي  األأغرا�س  متعددة  وعقــارات  اأرا�س  وجــود  تبـــني 

تنمية معادن  �سركة  تعيق  واملحددة من قبل احلكومة،  الظاهرة،  ينقل مبحافظة  بوألية 

عمان من تنفيذ برنامج العمل التعديني املتفق عليه مع احلكومة، فاإنه يكون من األأهمية 

اإزالة تلك األأرا�سي والعقارات. 

به، وتعوي�س  املتاأثرة  املمتلكات اخلا�سة  امل�سروع يتطلب نزع ملكية  اإن تنفيذ هذا  وحيث 

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  امللكيـــة للمنفــعة  نـــزع  قانـــون  اأحكـــام  اأ�سحابهـــا وفـــق 

رقم 78/64، لذلك فاإن األأمـــر يقت�ســـي ا�ست�ســدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة 

العامة مل�سروع تطوير واإنتاج املناجم التعدينية فـي املنطقة التعدينية رقم ) A1-12) بوألية 

ينقل مبحافظة الظاهرة.

وزيــر الطاقـــة واملـعــادن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

-12-



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

وزارة ال�صحــــة         
 قــرار وزاري

رقــم 2022/298
بتعديـل بع�ض اأحكـام الالئحــة التنظيميـة

لنقــل وزراعــة األأع�صــاء واألأن�صجــة الب�صريــة 

ا�صتنادا اإلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/36 بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة، 
واإلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 2020/80 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحـة،

واإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�صاعدة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين 
رقم 2019/75، 

واإلى الالئحــة التنظيميــة لنقل وزراعــة األأع�صــاء واألأن�صجــة الب�صريــة ال�صــادرة بالقــرار 
الوزاري رقم 2018/179،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر

املــادة األأولـــــى
ي�صتبدل بن�ص املادة رقم )11( الوارد فـي الالئحة التنظيمية لنقل وزراعة األأع�صاء واألأن�صجة 

الب�صرية امل�صار اإليه، الن�ص األآتي:     
املــادة )11(

"يتـم اإثبات املوت - لغر�ص نقل األأع�صاء واألأن�صجة الب�صرية من امليت - مبوجب تقرير 
تخ�ص�ص  فـي  ا�صت�صاري  عن  منهما،  اأي  درجة  تقل  أل  األأطباء  من  اثنني   )2( قبل  من 
فـي  ع�صوا  منهما  اأي  يكون  اأأل  على  املركزة،  العناية  اأو  التخدير  اأو  األأع�صاب  اأمرا�ص 

الفريق الطبي املخت�ص فـي زراعة الع�صو اأو الن�صيج الب�صري".

املــادة الثانيــــة
ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�صـدر فـي: 6 من ربيـع الثانــي 1444هـ
املوافـــــق: 1 من نـوفمبــــــــــــر 2022م

د. هـــالل بن عــلي بن هـــالل ال�صبتــي
وزيــــــــر ال�صحـــــــــة          
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل احتاد عمايل

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

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

جمموعة من النقابات العمالية فـي قطاع البيع والتوزيع  تقدمـــت اإلى املديريـــة العامـــة 

ولكــل  والتوزيع(،  البيع  قطاع  عمال  )احتاد  ت�سجيـل  بطلـب  بالــوزارة  العماليــة  للرعايـــة 

مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم 

الغـــر�ض، وذلك خـــالل ثالثيـن  لهـــذا  بالـــوزارة  امل�سكلــــة  اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات  به 

يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــالن

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

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67، اأنه مت جتديد مدة حماية النموذج ال�صناعي 

امل�صجل املذكور باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �صنوات اأخرى.

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

1OM/ID/2013/00006201٣/7/18اأوت�صوكا فارما�صوتيكال كو، ليمتد
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا ألأحـكام 

قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 100312 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق والرتويج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البوابة العا�سرة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/1/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125174 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب ت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوتار ظفار للم�سارع الدولية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/1/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128935 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأرزن للتجارة واخلدمات �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136932 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سائر وامل�سروبات )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فواحت اخلري املتحدة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150909 
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة والباردة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجرة الالمعة لالأعمال �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151315 
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تكييف  من�ساآت  الهواء،  تكييف  الهواء، مر�سحات فالتر،  اأجهزة تربيد  اآلية،  ري  من�ساآت   
الهواء، ب�سيالت م�سابيح، ب�سيالت م�سابيح كهربائية، م�سابيح  الهواء، من�ساآت تر�سيح 
قو�سية، م�سابيح كهربائية، اأحوا�ش ا�ستحمام بانيو، اأحوا�ش ا�ستحمام بانيو، لال�ستحمام 
من�ساآت  للحمام،  �سخانات  للحمام،  معدات  الرتكي،  للحمام  منقولة  حجرات  الن�سفـي، 
�سخانات   ،electric torches للم�سابيح،  اأغطية  لالإ�ساءة،  فواني�ش  م�سابيح،  للحمام، 
معدات  رح�ش،  خزانات  بن،  حمم�سات  الهواء،  لتكييف  مراوح  متنقلة،  مراحي�ش  ماء، 
تدفئة باملاء ال�ساخن، اأجهزة ت�سخني كهربائية، �سبكات توزيع املياه، اأدوات ت�سخني الغراء، 
موا�سري اأجزاء من من�ساآت �سحية، �سبكات تو�سيل املياه، مراحي�ش دورات مياه، حمامات 
الد�ش، ماآخذ لالأ�سواء الكهربائية، من�ساآت تنقية املاء، �سبكات تر�سيح املياه، من�ساآت تربيد 
للماء، اأجهزة و من�ساآت لالإ�ساءة، من�ساآت لتنقية نفايات املجاري، اأ�سواء ال�سقف، مر�سحات 
فالتر، ملياه ال�سرب، �سواين �سوي اأدوات طهي، م�سابيح ال�سالمة، عاك�سات �سوء امل�سابيح، 
م�سابيح �سينية، مغا�سل لليدين اأجزاء من اأدوات �سحية، من�ساآت تربيد لل�سوائل، اأنابيب 
م�سيئة لالإ�ساءة، فتائل مغني�سيوم لالإ�ساءة، من�ساآت واآألت تربيد، حلقات طهي، معدات 
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اأجهزة  املياه،  حلنفـيات  جلب،  �سد  حلقات  حنفـيات،  تدفئة،  خممدات  تربيد،  ومن�ساآت 

ومن�ساآت �سحية، اأجهزة ومن�ساآت جتفـيف، اأجهزة لتجفـيف اليدين عند املغا�سل، اأحوا�ش 

تواليت، مقاعد تواليت، مظالت م�سابيح، حامالت مظالت امل�سابيح، اأجهزة رح�ش، اأجهزة 

اأوعية، للحمام باملياه املعدنية، و�سائد تدفئة لي�ست لغايات طبية،  ل�سحب املياه، مغاط�ش 

من�ساآت حلمام ال�ساونا، حجريات حلمام الد�ش، مغا�سل، اأجهزة بخار للوجه حمام ال�ساونا، 

امل�سابيح األأ�سا�سية، كب�سوألت القهوة، فارغة، القهوة الكهربائية، حنفـيات، ر�سا�سات املاء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زريق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151430 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز )يتم ا�سترياد اخلبز املحم�ش من م�سر، ويتم 

تعبئته وتغليفه وتوزيعه با�سم العالمة التجارية اخلا�سة بنا )عمان بايت�ش(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف هالل �سامل الر�سيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151958 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املا�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152500 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية )الراديو، التلفزيون، جهاز ت�سغيل 

اأقرا�ش الفـيديو الرقمية(، البيع باجلملة لالأجهزة املنزلية والراديو والتلفزيون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سة الكامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153710 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  والتنظيف  املتخ�س�ش  التنظيف  والهاتف،  والكهرباء  املياه  وحمطات  �سبكات  اإن�ساء 

اخلارج للمباين، تركيب ومتديد واإ�سالح األأعمال الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سور الباطنة العاملية للمقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154522 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)مطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهلة لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154523 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية ال�سهلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155950 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن حممد بن �سامل باعمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156280 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم،)اأن�سطة اخلدمات األإدارية املتكاملة للمكاتب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البجعة ال�سوداء ألإعداد األأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156436 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظالل املدينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156850 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمان للخدمات التعليمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156896 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب، م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما موؤخي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156919 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )البيع باجلملة ملواد البناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمرتفـي م�سقط لالأدوات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156956 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العامرات الع�سرية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156980 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل الرو�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157061 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحروقي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157073 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيثم بن علي بن �سلطان اخلزميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157088 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميلية، مالب�ش جاهزة، عبايات و�سيل، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرار األأناقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157134 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الكا�سبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157148 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق حلجوزات ال�سالون، وحجوزات العيادات التجميلية وحجوزات تقومي األأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157157 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمالب�ش  باجلمـــلة  البيـــع  اجلاهـــزة،  للمالب�ش  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

وم�ستحــ�سرات  للعطـــور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئــة  البيـع  وملحقاتــها،  اجلاهــزة 

التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�ستقبل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157159 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل املالب�ش والعبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سال�سل لالأعمال واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157161 
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )التطوير العقاري والت�سييد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األجتاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

 
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157164 

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
فوألذ غري م�سكل اأو م�سكل جزئيا، �سبائك فوألذية، 
طوق فوألذي، اأ�سالك فوألذية، فوألذ �سب، �سواري 

تثبيت،  األواح  اأملنيوم،  اأ�سالك  اأملنيوم،  فوألذية،  �سفائح  فوألذية،  لفافة  �ستائر  فوألذية، 
اأعمدة معدنية، معادن مقاومة لالحتكاك، مواد  ق�سبان قفل معدنية، �سواري معدنية، 
ت�سليح معدنية للخر�سانة، خزائن حفظ الوثائق واألأ�سياء الثمينة خزائن معدنية اأو غري 
األواح درعية  معدنية، فلكات حلقات، معدنية، حلقات معدنية، بالط معدين لالأر�سيات، 
مفاتيح  معدنية،  اأوتاد  حــدوات،  م�ساميـر  األأحما�ش،  لتخزين  معدنية  حاويات  معدنية، 
معدنية  قوالب  املوليبدنوم،  حديــد  معدنية،  ماء  اأنابيب  للبناء،  معدنية  اأعمدة  معدنية، 
اأطواق معدنية للرباميل، م�ستوعبات  للبــناء،  اأر�سيات معدنية، طــالءات معدنيــة  للثلج، 
معدنية  اأغطية  معدنية،  اأحوا�ش  اخلر�سانة،  ل�سب  معدنية  قوالب  كالرباميل،  معدنية 
�سناديق  املعدن،  من  مائل  جمرى  اأنابيب  األأنابيب،  خلطوط  معدنية  �سعب  للحاويات، 

معدنية فارغة، لالأدوات، مواد بناء حرارية معدنية، اأبواب معدنية مدرعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة واحة ري�سوت للتجارة واملقاوألت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157166 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأبحاث اجليولوجية، التنقيب اجليولوجي، امل�سح اجليولوجي، حفر اختباري جيولوجي، 

فح�ش املواد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأنظمة الراقية لفح�ش الرتبة واجل�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157198 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سعار البور�سة، خدمات �سم�سرة األأوراق املالية، ال�سم�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بور�سة م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157425 

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األت�ساألت عرب الطرفـيات احلا�سوبية، نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب، نقل الربيد 

األإلكرتوين، اإر�سال الفاك�سات، تدفق البيانات املتوا�سل عرب األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن اجلملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157435 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال 

ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم 

اأنظمة حا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العباقرة للتكنولوجيا واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157442 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بي�ش م�سحوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع روائع حيل فرق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157461 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القي�سر املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157469 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء يحيى العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157482 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طب  خدمات  الطبية،  امل�ساعدة  ال�سحية،  الرعاية  م�ست�سفـيات،  الطبية،  العيادات  خدمات 

الن�سائح  الطبي،  التمري�ش  الـــدم،  بنــوك  خدمـــات  التمريـــ�ش،  دور  خدمـــات  األأ�ســـنان، 

ال�سيدألنية، خدمات املنتجعات ال�سحية، خدمات العالج، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة 

�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيفـياأ مالبز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157488 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر، ماء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواطىء ال�سيب الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/8

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157502 

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رعاية األأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراء املتحدة للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157504 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلزف الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157507 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الربجمة وقواعد البيانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترحيل البيانات واخلدمات األإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157519 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبخري عطور، خال�سات زهور عطور، اأعواد البخور، عطور، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة األأوركيدا البي�ساء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157734 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيــب واإ�سـالح األأجهـزة الكهربائيــة )تركيب و�سيانة األأنظمة الكهربائية للكرفانات(، 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )�سيانة وتركيب األإ�سافات للكرفانات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لال�ستثمار الذكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157736 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاطمة الكيومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157737 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع كامريات املراقبة واأجهزة التحكم عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان لالأمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157738 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف املحمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو منري احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157548

فــي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد العائلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

-44-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157739

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم  الب�سائع،  ت�سليم  والتنزيل،  التحميل  العتالة  بال�سيارات،  النقل  اجلوي،  النقل 

الطرود، تغليف ال�سلع، خزن الب�سائع، تاأجري امل�ستودعات، النقل بوا�سطة العبارات، ال�سحن 

بال�سفن، عقود النقل البحري، تاأجري حجريات األأطعمة املجمدة، ا�ستئجار ال�ساحنات، نقل 

األأثاث، النقل، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، تاأجري حاويات التخزين، تغليف 

تغليف  خدمات  اللوجي�ستي،  النقل  وتفريغها،  ال�سفن  حتميل  الر�سائل،  ت�سليم  الب�سائع، 

الهدايا، تاأجري اجلرارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد و�سيم لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157740

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوازم ل�سنع املجوهرات)�سنع وبيع املجوهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوت�س اخلليجي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157741
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجارة حالقة مطهرة األأدوية القاب�سة، زيت اللوز، �سابون اللوز، �سابون، نيلة للغ�سيل 
ال�سفاه،  طالء  حالقة،  �سابون  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  الزرقاء،  ال�سبغة 
الب�سرة، خ�سب معطر،  تبيي�س  اأقنعة جتميلية، كرميات  التجميل،  اأعواد قطن ألأغرا�س 
لو�سن،  غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع  طبية،  لغايات  لي�ست  للفم  غ�سوألت 
لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب األأرز، رماد بركاين للتنظيف، كرميات لالأحذية، ملونات 
للرمو�س،  جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  رمو�س  ال�سعر،  جتعيد  م�ستح�سرات  لل�سعر، 
تلميع  م�ستح�سرات  واألأر�سيات،  لالأثاث  ملمع  لالأحذية،  �سمع  �سقل،  م�ستح�سرات 
مزيالت  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  الكولونيا،  ماء  لل�سوارب،  �سمع  ملمعات، 
ل�سحذ  معاجني  للتنظيف،  الغ�سيل  �سودا  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  البقع، 
طبية،  ولغايات  الت�سنيعية  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات  احلالقة،  اأموا�س 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  الت�سنيعية،  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  دهون بخالف  مزيالت 
منظفات اأ�سنان، م�ستح�سرات ألإزالة الق�سور للغايات املنزلية، م�ستح�سرات اإزالة األألوان، 
م�ستح�سرات اإزالة الطالء، ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، بخور، مزيالت �سعر، �سمع 
اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور، مكياج، 
م�ستح�سرات تنظيف، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، منكهات 
للكعك زيوت عطرية، فازلني ألأغرا�س التجميل، مواد دهنية ألأغرا�س التجميل، بريوك�سيد 
زيت اخلزامى،  اليا�سمني،  زيت  التجميل،  لغايات  زيوت  التجميل،  الهيدروجني ألأغرا�س 
زيوت لغايات التنظيف، زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت ألأغرا�س الزينة، غ�سوألت 
لو�سن، ألأغرا�س التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، �سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات، 
احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات  العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري،  زيت  النعناع  خال�سات 
م�سك ل�سناعة العطور، مبطالت جتعيد ال�سعر الدائم، �سامبو، عطور، اأظافر م�ستعارة، 
م�ستح�سرات العناية باألأظافر، م�ستح�سرات تنظيف ورق اجلدران، ورق �سقل، ورق زجاج، 
�سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، �سابون لتعرق األأقدام، حجارة �سقل، 
حجر اخلفاف، مراهم ألأغرا�س التجميل، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات حالقة، �سابون 
ألإزالة الروائح الكريهة، اأكيا�س معطرة للبيا�سات، قطع من �سابون الزينة، غ�سول قلوي 
ألإزالة  تربنتني  جتميلية،  اأ�سباغ  للزينة،  التالك  م�سحوق  احلواجب،  اأقالم  ال�سودا،  من 
ك�سط، م�سادات  قما�س  زيوت عطرية،  تربينات  الدهون،  ألإزالة  الرتبنتني  زيت  الدهون، 
للعرق مواد للتواليت، �سابون م�ساد للعرق، حليب اللوز ألأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات 
لغايات  األألوان  لتن�سيع  كيماويات  طيارة،  زيوت  عطور  جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار 
قاب�سات  التجميل،  ألأغرا�س  لل�سفاه  زينة  ر�سوم  اللحى،  اأ�سباغ  وكي،  غ�سيل  منزلية 
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لالأوعية ألأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات التجميل، ملينات 
لالأقم�سة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي، م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم األأ�سنان، م�ستح�سرات 
للتنظيف  طبية  غري  األأليفةم�ستح�سرات  للحيوانات  �سامبو  املغلقة،  امل�سارف  لتنظيف 
والعناية، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوألت لو�سن، جتميلية، ملمعات اأطقم األأ�سنان، لوا�سق 
ملا بعد احلالقة، رذاذ �سرباي، لل�سعر، م�سكرة، مزيجات  التجميل، غ�سول لو�سن،  لغايات 
الفم، م�ستح�سرات  املعطرة روائح طيبة، رذاذات ألإنعا�س رائحة  الورد املجففة  اأوراق  من 
التنظيف اجلاف، مزيالت �سمع األأر�سيات م�ستح�سرات جلي، جل لتبيي�س األأ�سنان، قطع 
البخور،  اأعواد  النباتات،  اأوراق  لتلميع  م�ستح�سرات  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�س 
عوامل جتفيف ألآألت غ�سل األأطباق، م�ستح�سرات تعطري الهواء، �سرائح اإنعا�س النف�س، 
�سحية  اأو  �سخ�سية  ألأغرا�س  الغ�سل  م�ستح�سرات  األأليفة،  للحيوانات  العرق  مزيالت 
هالمية  مواد  جتميلية،  ألأغرا�س  ال�سبار  م�ستح�سرات  النظافة،  اأدوات  للعرق  مزيلة  اأو 
للتدليك لغري األأغرا�س الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم لغري األأغرا�س الطبية، �سامبو 
جاف، اأظافر أل�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 غايات 
طبية، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، مناديل مبللة مب�ستح�سرات ألإزالة مواد 
منكهات  األأ�سنان،  تبيي�س  �سرائط  جتميلية،  لغايات  الكوألجني  م�ستح�سرات  التجميل، 
غذائية زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل نباتية، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة 
اأع�ساب لغايات التجميل، مزيالت طالء األأظافر، �سمع األأر�سيات،  ال�سخ�سية، خال�سات 
�سامبو للحيوانات م�ستح�سرات غري طبية للتنظيف والعناية، غ�سول العني لي�س لغايات 
طبية، غ�سوألت مهبلية ألأغرا�س ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق، م�ستح�سرات تنظيف 
قا�سرة  م�ستح�سرات  )عيدان( خ�سبية،  اأعواد  مع  هواء  منزلية، معطر  لغايات  كيميائية 
جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  ألأغرا�س  تدليك  �سموع  منزلية،  لغايات  األوان،  مزيالت 
لالأطفال، م�ستح�سرات اإنعا�س رائحة الفم ألأغرا�س النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل 
ب�سمة )�سبغة م�ستح�سرات جتميل(، جل للعني م�سحح  م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، 
ي�ستخدم ألأغرا�س جتميلية، ملمع اأظافر، مياه ماي�سالر )معقمة ومنظفة للوجه(، طالء 
التجميل،  ألأغرا�س  اجل�سم  لطالء  )ألتك�س(  مطاطي  �سائل  التجميل،  ألأغرا�س  اجل�سم 
معجون اأ�سنان، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج، لون يعمل على وقاية 

مالءات الغ�سيل، ورق جمفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سياد اجلزيرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157742

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة ألنزألق األأحذية، مالب�س �سائقي ال�سيارات، لبا�س القدم، �سنادل ا�ستحمام، 

اأخفاف ا�ستحمام، جوارب طويلة، جوارب طويلة ما�سة للعرق، كعوب للجوارب الطويلة، 

اأغطية  قبعات  ري�س،  من  لفاعات  �سروالية،  اأردية  م�سطحة،  م�ستديرة  قبعات  برييهات 

اأطراف لبا�س القدم،  اأحذية ن�سفية،  اأحذية ذات �ساق طويلة،  للراأ�س، جوارب وكولونات، 

للتدفئة،  ياقات  مالب�س،  ياقات  اأربطة،  ذات  اأحذية  للمالب�س،  �سياألت  مالب�س،  واقيات 

مالب�س  �سدارات  �سيقة،  قبعات  حتتية،  �سراويل  ق�سرية،  ن�سوية  �سرتات  قمي�سوألت 

داخلية، مالب�س كتانية، بران�س مالب�س، اأطر هياكل، قبعات، واقيات من ال�سم�س، اأحزمة 

مالب�س، �ساألت، مباذل، �سرتات، عباءات الكهنة، جوارب ق�سرية، حماألت للجوارب، اأربطة 

قم�سان،  �سبانات،  داخلية  نعال  األأحذية،  فرعات  الطويلة،  للجوارب  حماألت  للجوارب، 

�سدر القمي�س، قم�سان ق�سرية - األأكمام، مالب�س، قبعات، قطع حديدية لالأحذية، فرو 

مالب�س، ياقات قابلة للفك، اأثواب �سيقة، بذألت رطبة للتزلج على املاء، قم�سان م�سرولة 

مالب�س، مالب�س داخلية ما�سة للعرق، م�سدات للن�ساء، بذألت، مالب�س جاهزة، �سراويل 

لالأطفال، اأغطية لالأذنني 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، �ساألت من الفرو، اأحذية لكرة القدم، قبعات ر�سمية، جالبيات 

مالب�س، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية، م�سدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم 

مالب�س داخلية، اأخفاف مطاطية، �سدارات، �سيور للطماق، اأغطية وجه خمار اأو حجاب، 

اأثواب  اأغطية لل�ساق،  اأحذية للريا�سة البدنية، معاطف، مالب�س م�سادة للماء، طماقات 

من ال�سوف مالب�س، تنانري، مالب�س للمواليد، اأزياء للخدم، قم�سان للريا�سة، زمامات 

األأكمام، مراييل مالب�س، اأغطية لتدفئة اليدين مالب�س، ذراعات اأجزاء من الثياب، قفافيز، 

تيجان األأ�ساقفة قبعات، اأخفاف، اأو�سحة تغطي الكتفني وال�سدر، عباءات ن�سائية، مالب�س 
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�سنادل،  خ�سبية،  اأحذية  ف�ساتني،  بيجامات،  املالب�س،  جيوب  لل�ساطئ،  اأحذية  لل�ساطئ، 

ف�سفا�سة،  اأثواب  لالأحذية،  كعوب  خارجية،  معاطف  لل�سدر،  م�سدات  داخلية،  �سراويل 
�سيور لالأحذية، بزات نظامية، جاكيتات من ال�سوف مالب�س، جاكيتات مالب�س، مالب�س 
�سباحة،  اأثواب  ا�ستحمام،  �سراويل  لال�ستحمام،  راأ�س  اأغطية  مالب�س،  خمر  الورق،  من 
مباذل ا�ستحمام، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق، نعال للبا�س القدم، اأحذية، 
كعوب لالأحذية اأو اجلوارب، اأحذية للريا�سة، اأغطية أل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني، 
ر�سائع ألأحذية كرة القدم، اأحذية ذات �ساق طويلة للريا�سة، اأربطة راأ�س مالب�س، جاكيتات 
ن�سائية  مالب�س  داخلية،  مالب�س  داخلية  قم�سان  تزلج،  اأحذية  حتتية،  تنانري  مقلن�سة، 
جلد  من  مالب�س  البدنية،  للريا�سة  مالب�س  للرقبة،  مناديل  خمرمة  مناديل  داخلية، 
مقلد، مالب�س جلدية، طرحات، مالب�س للحفالت التنكرية، �ساري لبا�س هندي، قم�سان 
�سدارات  ا�ستحمام،  قبعات  عري�سة،  عنق  لفاعات  اأ�سكتة  عمائم،  �سريت،   - تي  كم  ن�سف 
نوم،  اأقنعة  للنقود مالب�س، جيوب مربعة، قبعات ورقية مالب�س،  اأحزمة  ال�سمك،  ل�سيد 
تنانري مع �سراويل خمفية حتتها، الكابات، مالب�س تقليدية، قفازات للتزلج، بنطال �سيق 
قم�سان  كتانية،  داخلية  مالب�س  للراأ�س،  اأغطية  للزينة  قبعات  بلوز،  ف�ساتني  ال�سراويل، 
ما�سة  ق�سرية  جوارب  الكاحل،  اأحذية  رداءات،  ملبدة،  اأحذية  فالنكي  للريا�سة،  داخلية 
للعرق، م�سمع يو�سع على الكتفني عند ت�سفيف ال�سعر، زي الكاراتيه، زي اجلودو، مالب�س 
ريا�سة اجلمباز، كيمينو، مرايل غري ورقية باأكمام، مالب�س حتتوي على مواد للتنحيف، 
مالب�س مطرزة، واقي كعوب لالأحذية، لوازم القبعات، قفازات بال اأ�سابع، اللبا�س املطاطي 
)ألتك�س(، واقي من الطفح اجللدي، املالب�س املدموجة باألإ�ساءة، اأو�سحة لتغطية الراأ�س، 

حماألت �سدر أل�سقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د�ست ر�س العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157743

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مروة ال�سيابية للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157746

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، تنظيم املباريات اأو املناف�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نادر املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157758

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور واأدوات التجميل واألإك�س�سوارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الفائز املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157759

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)مقهى ومطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اجلهود احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157761

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واألإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األجتهاد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157762

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإدارة األأعمال)ا�ست�سارات اإدارة امل�ساريع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كربون �ستة لال�ست�سارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157768

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق، منا�سف من الورق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سخور األأبي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157770

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س، الغ�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأزهر العدواين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157772

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سنع لت�سنيع العلب والتغليف )الكرتون املقوى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريا�س الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157774

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع وليد العامري لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157776

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف املنتجات الغذائية، مك�سرات ومتور وخالفها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطيبات للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157777

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الدراجات الهوائية والنارية ولوازمها، وال�سيارات والطائرات ذات التحكم وقطع الغيار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريان ال�سريع لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157778

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األإلكرتونيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة القرين التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157779

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات  الكانتينات،  املتنقلة  اأو 

مطاعم  خدمات  املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق  خدمات  الفنادق،  فـي  احلجز  النزل،  حجز 

وا�سوكو، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات امل�ساندة اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157782

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، توفري ت�سهيالت اأرا�سي 

خميمات، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القرية اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157784

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية)تقدمي خدمات ال�سيافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نخلة الربكة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157786

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)جممعات جتارية ا�ستهالكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امليزانية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157787

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)جممعات جتارية ا�ستهالكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امليزانية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157789

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عوف ال�سكيلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157791

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب اإداري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فاطمة الزهراء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157796

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلياطة)تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر املكتومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157797

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سطوع الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157798

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفيفة، نحت على األأغذية، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم 

معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدروب العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157799

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق  اأ�سمنت،  م�سغول،  ن�سف  خ�سب  للبناء،  قارية  منتجات  خر�سانة،  ا�سب�ستو�س،  اأ�سمنت 

مقوى للبناء، ورق اأ�سفلتي مقوى للبناء، اأ�سمنت مائع، جب�س، مباين غري معدنية، ورق 

اأنابيب مياه، غري معدنية، موا�سري متفرعة غري معدنية، طالءات  للبناء، زجاج املباين، 

قارية للت�سقيف، ا�سطبالت، غري معدنية، ح�سى، حجر رملي للبناء، قوالب غري معدنية 

للبناء، طالءات مواد بناء، حجر م�سامي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساللة احلديثة لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157744

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النجارة، قطع ومعاجلة األأخ�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لال�ستثمار الذكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157800

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات  ال�سبائك(،  نفي�سة)�سياغة  معادن  من  ت�سكيل  �سبائك  كرمية،  اأحجار  بيع 

�سغرية  حلي  واألأ�ساور(،  اخلوامت  على  ور�سعها  تقطيعها  األأ�سفر)اأحجار  الكهرمان  من 

للمجوهرات)حلي تقليدية(، ذهب غري م�سغول اأو مطرق)ذهب اأ�سلي �سياغته وبيعه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رافعي لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157801

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات ومواد التجميل اخلا�سة ب�سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة امل�سعودي لتطوير األأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157802

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل هواتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سي املا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157803
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقيق، عقارب ال�ساعات، �سبائك ت�سكيل من معادن نفي�سة، جموهرات من الكهرمان األأ�سفر، 
خيوط  ف�سية،  اأ�سالك  مغزولة  ف�سة  جموهرات،  متائم  امل�سغوط،  الكهرمان  من  ألآلئ 
ف�سية جموهرات، �ساعات كبرية، بندول �ساعات كبرية و�ساعات، اأجزاء اأ�سطوانية ل�ساعات 
اأ�ساور جموهرات، �ساعات يد، اأحزمة ل�ساعات اليد، حلي  احلائط و�ساعات اجليب واليد، 
�سغرية للمجوهرات، دبابي�س للزينة جموهرات، وجوه ال�ساعات املدرجة �سناعة ال�ساعات 
جموهرات،  �سل�سلية  قالئد  ال�ساعات،  اآليات  �سم�سية،  �ساعات  عموما،  وال�ساعات  الكبرية 
دقيقة،  موؤقتات  كرونومرتات  �ساعات،  م�سجلة،  موؤقتات  كرونوغرافات  �ساعات،  �سال�سل 
كرونو�سكوبات موؤقتات اإلكرتونية ال�سبط، بالتني فلز، �ساعات منبهة، روديوم، روثينيوم، 
بلخ�س �سبينل، اأحجار كرمية، اأدوات قيا�س الوقت الدقيقة، قالئد جموهرات، �ساعات كبرية 
نفي�سة  ما�س، خيوط من معادن  نقدية،  العنق، قطع  ربطات  كهربائية، م�سابك  و�ساعات 
�ساعات،  رئي�سية، علب  �ساعات  �ساعات �سابطة  الدقة،  نووية متناهية  �ساعات  جموهرات، 
اأو  اأ�سود غري م�سغول  ايريديوم، جموهرات عاجية، حلي من الكهرمان األأ�سود، كهرمان 
ميداليات،  جموهرات،  كبرية  ميداليات  جموهرات،  نحا�سية،  م�سكوكات  م�سغول،  ن�سف 
معادن نفي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، �ساعات، نواب�س �ساعات، بلور لل�ساعات، اآألت 
لل�ساعات الكبرية وال�ساعات اآألت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات، فلز زيتوين اأحجار كرمية، 
ذهب غري م�سغول اأو مطرق، خيوط ذهبية جموهرات، اأوزميوم، بالديوم، دبابي�س حلي، 
ألآلئ جموهرات، اأحجار �سبه كرمية، اأحجار كرمية، ن�سب من معادن نفي�سة، جموهرات 
مقلدة، �سبائك من معادن نفي�سة، مثبتات ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، خوامت 
جموهرات، اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة، �سناديق من معادن نفي�سة، جموهرات لتزيني 
القم�سان، هياكل  األأحذية، زمامات مرابط، ألأكمام  لتزيني  اأقراط، جموهرات  القبعات، 
جذعية من معادن نفي�سة، علب لل�ساعات، علب ألإهداء ال�ساعات، متاثيل �سغرية من معادن 
اأو�سمة من معادن نفي�سة،  اأو  نيا�سني  العنق،  دبابي�س ربطات  دبابي�س جموهرات،  نفي�سة، 
حلقات للمفاتيح مفاتيح م�سقوقة بها حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية للزينة، ف�سة غري 
اأو مطرقة، �ساعات توقيت، جموهرات جمتزعة، علب للمجوهرات، خرز ل�سنع  م�سغولة 
املجوهرات، م�سابك للمجوهرات، لوازم ل�سنع املجوهرات، لفات حلفظ املجوهرات، قطع 
 watch ،كابو�سون، حلقات م�سقوقة من معادن نفي�سة للمفاتيح، علب ألإهداء املجوهرات
ل�سال�سل  �سغرية  حلي  جموهرات،  مطرز  ن�سيج  من  م�سنوعة  اأ�ساور  م�سبحة،   ،hands
املفاتيح، م�سابح، �سلبان من املعادن الثمينة، بخالف املجوهرات، �سلبان ترتدى بو�سفها 

جموهرات، حماألت مفاتيح قابلة لل�سحب )قابلة للطي(، دبابي�س جموهرات للقبعات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد اأبو املجد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157804

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإمرباطورية للتجارة األإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157805

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فحم وقود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدير للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157806

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار ال�سفاء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157807

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الغ�سن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157809

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز ا�ستهالكية تنميط امل�ستهلك ألأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ريال للتخفي�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157810

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ربع اخلايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157812

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، كب�سوألت القهوة اململوءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�سفة قهوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157815

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سياألت للمالب�س، قم�سان، مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�سار اجلودة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157817

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، خدمات حدائق املالهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوثيقة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157818

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقر الفليج للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157819

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سدر  نباتية)حناء  جتميل  م�ستح�سرات  اأنواعه(،  بجميع  جتميلي،)حناء  �سبغ  حناء 

اليا�س  وكذلك  اإ�سافات  بدون  الطبيعي  جتميل)حناء  م�ستح�سرات  وكتم(،  واليا�س 

و�سدر من منتجات الطبيعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سراقة الكواكب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157821

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث،  ن�سد  طاوألت،  للفرا�سي،  اأثاث،م�ساند  مكاتب  مكتبات،  رفوف  األأثاث،خزانات،  بيع 

اأثاث مكاتب، اأثاث، خزانات مالب�س، طاوألت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مي�سام الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157823

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإدارة  معاجلة  اأخرى،  ألأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين،  تاأمني  اأو  توفري  خدمات 

التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإبداع ال�سامل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157827

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال )ا�ست�سارات ت�سويقية �ساملة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق لال�ستثمار والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157830

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل الكيميائي، اإجراء التحاليل بغر�س ا�ستغالل حقول البرتول، فنون وعلوم ت�سميم 

األ�ست�سارات  الكيميائية،  األأبحاث  الكيمياء،  خدمات  البكتريية،  األأبحاث  املباين،  واإقامة 

املعمارية، ر�سم ت�ساميم وخمططات األإن�ساء، األأبحاث التكنولوجية، فح�س اآبار البرتول، 

اأبحاث التجميل، ت�سميم الديكور الداخلي، الت�سميم ال�سناعي، خدمات ت�سميم العبوات، 

فح�س املواد، امل�سح اجليولوجي، م�سح حقول البرتول، الهند�سة، معلومات األأر�ساد اجلوية، 

م�سح األأرا�سي، تاأجري اأجهزة حا�سوب، اإجراء درا�سات امل�ساريع التقينة، برجمة احلا�سوب، 

الن�سيج،  فح�س  امليكانيكية،  األأبحاث  الفيزياء،  جمال  فـي  اأبحاث  البرتول،  عن  التنقيب 

القيا�س،  املعايرة  الفنية،  األأعمال  توثيق  اجليولوجية،  األأبحاث  اجليولوجي،  التنقيب 

ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير 

تاأجري  اجلودة،  مراقبة  التخطيطية،  الفنون  ت�سميم  األأزياء،  ت�سميم  احلا�سوب،  اأجهزة 

�سناعي،  ت�سميم  ت�سميم  لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  حا�سوب،  برامج 

اأنظمة  املاء، ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل  األ�ستك�ساف حتت 

اختبار  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم  امل�سح،  املدن،  تخطيط  البيولوجية،  األأبحاث  حا�سوب، 
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كفاءة املركبات على الطرق، ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى 

اإلكرتونية، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة األإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع األإنرتنت، 

بخالف  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل  ال�سحب،  ا�ستمطار  حا�سوبية،  برامج  حتميل 

ال�سبكة، خدمات  تاأجري خادمات  فـي الربجميات احلا�سوبية،  ا�ست�سارات  املادي،  التحويل 

الوقاية من الفريو�سات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفري الطاقة، اأبحاث فـي جمال 

معلومات البيئة، توفري اأجهزة بحث فـي األإنرتنت، متثيل الرقمي للوثائق م�سح، حتليل 

خط اليد علم الكتابة، توفري املعلومات العلمية، وتقدمي امل�سورة واأل�ست�سارات فيما يتعلق 

اأنظمة  مراقبة  اجلودة،  ال�سوف  تقييم  اجلودة،  وفق  األأخ�ساب  تقييم  الكربون،  بـموازنة 

جمال  فـي  التدقيق  علمي،  خمترب  خدمات  املياه،  حتليل  بعد،  عن  بالتداول  احلا�سوب 

 ،SaaS كخدمات  الربجميات  األإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  الطاقة، 

األ�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، جتارب �سريرية، 

عن  معلومات  توفري  للبيانات،  اإلكرتوين  تخزين  املوقع،  خارج  للبيانات  احتياطية  ن�سخ 

التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع األإنرتنت، خدمات ر�سم اخلرائط، 

املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  فـي  للخدمات  موردة  خارجية  جهات  ال�سحابية،  احلو�سبة 

تكنولوجيا  جمال  فـي  األ�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  األ�ست�سارة  خدمات 

احلا�سوب، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية، خدمات التنبوؤ 

بالطق�س، األ�ست�سارات فـي جمال األأمن املعلوماتي، ال�سياغة التقنية، الت�سميم الداخلي، 

فك ت�سفري الهواتف النقالة، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن األأعطال، اإن�ساء وت�سميم 

املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  الغري  ل�سالح  اإلكرتوين  موقع  على  للمعلومات  فهر�س 

اأمن  جمال  فـي  األ�ست�سارة  خدمات  األإنرتنت،  على  األأمن  جمال  فـي  األ�ست�سارة  خدمات 

اخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  البيانات،  ت�سفري  خدمات  البيانات، 

للبيانات بدون ت�سريح، مراقبة اإلكرتونية ملعلومات الهوية ال�سخ�سية للك�سف عن �سرقة 

الهوية عن طريق األإنرتنت، مراقبة اإلكرتونية لن�ساط ا�ستخدام بطاقة األئتمان للك�سف 

اإطار ن�سر الربجميات، من�سات  األإنرتنت، تطوير الربجميات فـي  الغ�س عن طريق  عن 
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تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر، ت�سميم بطاقة 

عمل، اأبحاث علمية وتكنولوجية فـي جمال الكوارث الطبيعية، خدمات التنقيب فـي جمال 

ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، اأبحاث علمية وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط 

براءات األخرتاع، اأبحاث فـي جمال ت�سييد األأبنية، اأبحاث فـي جمال تقنيات األت�ساألت عن 

بعد، اأبحاث فـي جمال حلام املعادن، اأبحاث طبية، ت�سميم الر�سوم البيانية ملواد ترويجية، 

ملعامالت  التكنولوجيا  با�ستخدام  امل�ستخدم  م�سادقة  خدمات  الطاقة،  ا�ستهالك  ت�سجيل 

التجارة األإلكرتونية، خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول واحد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحدة ل�سناعات النفطية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157831

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل هواتف وملحقاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمطة �سبكات الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157854

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غاز النفط، زيت ديزل، زيت �سناعي، زيت قابل لالحرتاق، زيت حمركات، غاز املولدات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة احلو�سني للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157856

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)مطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمو العالء املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

-75-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157857

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة للطيور واحليوانات األأليفة واأ�سماك الزينة وم�ستلزماتها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن الطيور واحليوانات األأليفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157858

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور�س الرائدة للم�ساريع املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157859

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم ملى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157860

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط املعارج للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157861

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)مقهى وجبات �سريعة وم�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء األحرتاف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157862

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأحذية والعطور وال�ساعات وال�سنط واألإك�س�سوارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الن�ساء املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157864

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهد اخلليج املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157865

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية)�سيدلة(، اإعداد ال�سيدألين للو�سفات)خدمات ال�سيدلة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تداوي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157866

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  اخلفيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية،  الطهاة 

ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفرد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157867

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة حدادة وجنارة، ور�سة األأملنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عرب العامل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157868

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سناعي،  الت�سميم  الداخلي،  الديكور  ت�سميم  األإن�ساء،  وخمططات  ت�ساميم  ر�سم 

الهند�سة، ت�سميم الفنون التخطيطية، ت�سميم ت�سميم �سناعي، تخطيط املدن، خدمات 

ر�سم اخلرائط، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهوية ال�ساملة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157869

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دروب العلياء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157870

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بوابة �سحار املا�سية للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157871

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية ألإنتاج املطهرات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157875

فــي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل األأناقة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157877

فــي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطعمة خفــيفة م�ؤ�س�سة على األأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأن�ار ال�سفاء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157878

فــي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفاق العذيبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157879

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنزلية والثالجات  املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة  فــي  العلني )بيع بالتجزية  البيع باملزاد 

واملعدات املطابخ، تركيب معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برج ال�سم�س امل�سع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157880
فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات ومعدات اإطفاء احلريق واألأمن وال�سالمة وبيع اأجهزة احلا�سب األآيل وبيع القرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157881
فــي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ثالجات واأجهزة تربيد وجممدات ألأغرا�س التخزين الطبي، جمففات كهربائية للغ�سيل، 
طهي  اأواين  تربيد،  واآألت  اأجهزة  اله�اء،  تربيد  اأجهزة  كهربائية،  �س�ك�ألتة  ناف�رات 
كهربائية، كب�س�ألت القه�ة ، فارغة ، القه�ة الكهربائية، مكنات كهربائية ل�سنع القه�ة، 
اأجهزة ومكنات تنقية اله�اء، اأفران اله�اء ال�ساخن، مقايل باله�اء ال�ساخن، معدات تدفئة 
باملاء ال�ساخن، �سخانات ماء، اأجهزة طبخ متعددة ال�ظائف، اأجهزة اإنارة بثنائيات �س�ئية 
اأجهزة  اأجهزة تدفئة وتربيد لت�زيع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة، �سعالت،   ،LED م�سعة 
تنقية الزيت، اأجهزة ت�سخني كهربائية، اأجهزة تعقيم، جمففات �سعر جمففات، جمففات 

الطعام الكهربائية، ملبات جتعيد ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرع�د للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157882

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين، عر�س �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة، تاأجري 

منا�سب للبيع، حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كلي�باترا للتجارة واملقاوألت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157883

فــي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)األأرز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة األأزهار الطيبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157884

فــي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، برغل للطعام الب�سري، معجنات، فطائر حلم، برغل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�ر ال�ا�سل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157886

فــي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كمار للتم�ين �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157887

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�س�يق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل�ل� م�سقط للت�س�ق ال�سريع )القيد مره�ن( �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157888

فــي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم امل�ؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزه�ر الرباقة احلديثة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157889
فــي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفــيه، خدمات 
الرتبية  عن  معل�مات  امل�ؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  والتعليم،  الرتبية 
خدمات  تعليمية،  اأو  ثقافــية  لغايات  املعار�س  تنظيم  التعليمية،  األإمتحانات  والتعليم، 
مع�سكرات العطالت للرتفــيه، تنظيم املباريات الريا�سية، التدريب العملي عر�س، تنظيم 
اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  الت�جيه  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الندوات،  واإدارة 
تدريبية، الرتجمة، اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب املهني، خدمات التدريب التي ت�فرها 

اأجهزة متثيلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهاألت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157890
فــي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلدمات اخلا�سة حلق�ل النفط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157891

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فــي  والبيع  لل�سركة  اإداري  ومكتب  وت�ابعها  البال�ستيكية  للم�اد  واأل�سترياد  الت�سدير 

جماألت احلديد واألأل�مني�م.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع التعاون احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157892

فــي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سندوي�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نخيل الرو�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157894

فــي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الن�ادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربى عربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157896

فــي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )تقدمي امل�سروبات والطعام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احلجر ال�سامت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

-91-



اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157901

فــي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فــي  ا�ست�سارات  حا�س�بية،  برامج  حتميل  حا�س�ب،  اأنظمة  حتليل  حا�س�ب،  برامج  �سيانة 

الربجميات احلا�س�بية، األ�ست�سارة فــي تكن�ل�جيا املعل�مات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �س�ق م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157904

فــي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النفط والغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ركاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157909

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واألإعالن،  الدعاية  ال�سلع، خدمات وكاألت  والت�سدير، عر�س  األ�سترياد  خدمات وكاألت 

خدمات نقل األأعمال، خدمات ت�فــري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات ألأعمال اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن حممد بن علي الغيالين للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157910

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، حما�سبة، دعاية واإعالن، التخطيط لغايات الدعاية 

واألإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن حممد بن علي الغيالين للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157911

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وا�سترياد قطع غيار ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط ال�سامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157912

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�لدات كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقيق للخدمات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157913

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتقدمي خدمات التطبيقات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جن�م اأم الزمامي املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157914

فــي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت زيت�ن للطعام، زي�ت للطعام، زيت�ن حمف�ظ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد األأن�ار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157916

فــي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سال�ن رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار األإرادة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157918

فــي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�ر�س الرائدة للم�ساريع املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157921

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير)ت�سدير وا�سرياد وبيع األإلكرتوين( والزه�ر والهديا 

وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية ملا وراء البحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157922

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة مل�اد غذائية متن�عة )ت�سمل امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال��سام الذهبي للم�اد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157923

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابيح، م�سابيح كهربائية، اأجهزة العر�س ال�س�ئي، ف�اني�س لال�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكبري الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158078

فــي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإذاعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة الدار األإعالمية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158178

فــي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت��سيل الب�سائع لل�سركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإندماج احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158397

فــي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة تاأجري العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�تد املتكاملة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158410

فــي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآي�س كرمي والب�ظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النا�سرال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158773

فــي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكادميية للتدريب والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلامعة العربية املفت�حة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156754

فــي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خزن  الب�سائع،  ت�سليم  ال�سلع،  تغليف  الطرود،  ت�سليم  بال�سيارات،  النقل  اجل�ي،  النقل 

الب�سائع، ال�سحن بال�سفن، النقل، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، تغليف الب�سائع، 

ت�سليم الر�سائل، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، النقل الل�جي�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سياد الل�ج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139436

فــي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمــات الكافترييات، خدمــات املقـــاهي، خدمــات املطاعــم امل�ؤقتــة اأو املتنقلــة الكانتينــات، 

خدمــات املطاعــم، تزيني الكيــك )الكاتــ�(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة فاطمة �سامل حممد غ�ا�س بيت كثري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129092

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب اإداري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج �سنك احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151916

فــي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت��سيل الطلبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدو�سري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155932

فــي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، خدمات العالج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما م�سقط األأولى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155109

فــي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سك�يت، حل�يات �سكرية، كاكاو، قه�ة، �ساي، �س�ك�ألتة، حل�يات، م�سروبات اأ�سا�سها القه�ة، 

باجلنب ال�سندوي�سات، ب�ظة جممدة، كعك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سماء ال�سافــية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 95154

فــي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة العط�ر وم�ستح�سرات التجميل و�ساب�ن الزينة والبخ�ر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساطئ امل�سرق للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/5/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121009

فــي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوألت البناء والت�سييد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان للبناء والت�سييد واخلدمات العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114973

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيجاريللو  ال�سيجار،  ال�سجائر،  ذلك  فـي  مبا  التبغ،  منتجات  امل�سنع،  اأو  اخلام  التبغ 

)ال�سيجار الطويل الرفيع(، التبغ الذي ي�ستخدم للف ال�سجائر، غليون التبغ، تبغ م�سغ، 

املع�سل،  املنكه،  التبغ  طبية(،  لغايات  )لي�ست  التبغ  بدائل  على  حتتوي  التي  ال�سجائر 

األأرجيلة  راأ�س  األإلكرتونية،  األأرجيلة  األإلكرتونية،  ال�سجائر  )ال�سمة(،  ال�سعـــوط  تبغ 

علب  التبغ،  لغاليني  ما�س  ورق  ذلـــك  فـي  مبا  املدخنني  اأدوات  الوألعــات،  األإلكرتونيــة، 

فالتر  ال�سيجار،  لوألعــات  غــاز  اأوعيــة  ال�سيجــار،  مبا�ســم  ال�سيجــار،  قطاعــات  ال�سجائــر، 

اآألت  �سجائر،  اأطراف  �سجائر،  ورق  ال�سجائر،  ملبا�سم  فوهات  ال�سجائر،  مبا�سم  لل�سجائر، 

حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر، حجارة النار )ال�سوان(، �سناديق لرتطيب التبغ، اأدوات 

تنظيف غاليني التبغ، منا�سب غاليني التبغ، اأكيا�س تبغ، علب ال�سعوط )ال�سمة(، مبا�سق 

ملدخني التبغ، اأطراف من الكهرمان األأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، اأوعية تبغ، فوهات 

لل�سجائر،  اأنبوبات  �سجائر،  مناف�س  وال�سجائر،  ال�سيجار  ملبا�سم  األأ�سفر  الكهرمان  من 

تبغ  األأرجيلة،  تبغ  الثقاب،  اأعواد  حامالت  كربيت،  علب  ثقاب،  اأعواد  للتدخني،  اأع�ساب 

اأو عالجية، خلطات منكـهة من التبغ واملع�سل  املع�سل، مواد للتدخني، لغايات غري طبية 

ت�ستخدم فـي األأرجيلة، �سوائل وم�ساحيق ذوابة ذات نكهات ت�ستخدم فـي األأرجيلة، غاليني 

تدخني اإلكرتونية، �سائل لالأرجيلة األإلكرتونية )�سائل اإلكرتوين( يتاألف من نكهات �سائلة 

ت�ستخدم مللء األأراجيل األإلكرتونية اأو خرطو�سات األأرجيلة األإلكرتونية، اأرجيلة )�سي�سة(، 

األأرجيلة،  وخراطيم  األأرجيلة  وروؤو�س  �سحون  ذلك  فـي  )مبا  قطعها  اأو  األأرجيلة  لوازم 

خرطوم  مب�سم  املبا�سم،  وفوهــات  والفالتــر  األأرجيلـــة  مبا�ســم  وروؤو�س  األأرجيلـــة  قواعــد 

األأرجيلة، اأنبوب األأرجيلة، اأكيا�س و علب األأرجيلة، اإناء األأرجيلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الفرات م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/12/7
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: �سما�س للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123320

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور النورين للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129835

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية الفواكه واخل�سراوات الطازجة والتمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجله�سمي الدولية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3082 ر.ب: 111 قريات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135589

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراء وبيع األأرا�سي والعقارات وتق�سيمها، و�ساطة العقارات، اإدارة وتاأجري العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدر العاملية للخدمات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س،ب:793 ر.ب:112، بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135590

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراء وبيع األأرا�سي والعقارات وتق�سيمها ، و�ساطة العقارات، اإدارة وتاأجري العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة بدر لال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س،ب:793 ر.ب:112، بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136971

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح املركبات وال�سمكرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�سى عبدالرحمن ح�سن و�سركائه �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 4 ر.ب: 100، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137566

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميا�سني الوطنية للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 624 ر.ب: 116 احليل اجلنوبية، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137627

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق األإنرتنت )الت�سويق األإلكرتوين(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة من�سة بحار الت�سويق �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 423 ر.ب: 132، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138509

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مما�سح �سغرية ورقية للتنظيف)ورق حمارم كلينك�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138510

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مما�سح �سغرية ورقية للتنظيف)حمارم ورقية للمطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139168

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العالمة الب�سيطة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139407

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات واملقاهي التي تقدم م�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمالت وخمبز الريان للحلويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141138

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القرم لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147889

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مالك ال�سرق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155138

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأهداف الطموحة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155550

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلومات عن معاجلة املواد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون ماثي ديفـي تيكنولوجيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 تي ات�س فلور، 25 فارينجدون �سرتيت، لندن، اإي �سي 4 ايه 4ايه 
بي، اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب: 112
حــــــــق األأولويــــــة: )رقم األأولوية: UK00003731383 - تاريخ األأولوية: 2021/12/10، 

)GB :بلد األولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155551

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساريع  اإجــراء درا�ســات  الت�سميــم ال�سناعي،  التكنولوجيــو،  الكيميــاء، األأبحــاث  خدمات 

التقنية، الهند�سة، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، البحث العلمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون ماثي ديفـي تيكنولوجيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 تي ات�س فلور، 25 فارينجدون �سرتيت، لندن، اإي �سي 4 ايه 4ايه 
بي، اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب: 112
حــــــــق األأولويــــــة: )رقم األأولوية: UK00003731383 - تاريخ األأولوية: 2021/12/10، 

)GB :بلد األولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155553

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترخي�س امللكية الفكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون ماثي ديفـي تيكنولوجيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 تي ات�س فلور، 25 فارينجدون �سرتيت، لندن، اإي �سي 4 ايه 4ايه 
بي، اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366 ر.ب: 112
حــــــــق األأولويــــــة: )رقم األأولوية: UK00003731383 - تاريخ األأولوية: 2021/12/10، 

)GB :بلد األولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155681

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأعمال  وتوجيه  واإدارة  واألإعالن  الدعاية  واألإعالن)خدمات  الدعاية  وكاألت  خدمات 

األآخرين،  ل�سالح  ال�سلــع  مــن  متنوعــة  جمموعــة  بيــن  اجلمع  املكتبي،  الن�ســاط  وتفعيــل 

با�ستثناء النقل، مما يتيح للعمالء م�ساهدة تلك الب�سائع و�سرائها ب�سهولة، قد يتم توفري 

هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو من خالل اآألت 

البيع اأو كتالوجات الطلبات بالربيد اأو عن طريق الو�سائط األإلكرتونية، على �سبيل املثال، 

من خالل مواقع الويب اأو برامج الت�سوق التلفزيونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتو برازيل �س.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال �سي ايه 8، الطابق األأر�سي، املجمع اللوج�ستي- ال�سف ايه، دبي 
كومري�سيتي، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155704

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة الفول ال�سوداين، فواكه حمفوظة، جوز هند جمفف، مربيات، فواكه جممدة، خيار 

خملل، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، لب فواكه، جلي هالم، للطعام، عد�س 

حمفوظ، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، خملالت، معجون بندورة، �سلطات فواكه، ق�سور 

فواكه، فطور حمفوظة، بقول حمفوظة، فواكه معلبة، خ�سراوات معلبة، حم�س معجونة 

احلم�س، مركز طماطم، خر�سوف م�سرب، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، ذرة حلوة 

غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، حليب جوز الهند.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دي�ساي فودز بي فـي تي. ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3 اآي، اأتور ت�ساميربز، 2 اآي موليدينا رود، بيون 001 411، ماهارا�سرتا، 
الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/8
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155706

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، توابل بودرة، كري بهار، توابل، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات األأثريية 

والزيوت العطرية، ملح، كركم، بهارات، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، زجنبيل 

توابل،  زعفران  رقيقة،  معكرونة  نودلز  خردل،  معكرونة،  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  تابل، 

�سل�سات توابل، �سميد، �سعريية نودلز، منكهات بخالف الزيوت العطرية، توابل م�سنعة 

من الفواكه اأو اخل�سار بهار، �سل�سات طماطم، مايونيز، ك�سرتد، مقبالت هندية توابل، 

فطائر �سينية، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، مرق تخليل يو�سع فيه اللحم اأو 

ال�سمك، �سل�سلة املعكرونة، ثوم مفروم بهار، اأرز �سريع التح�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دي�ساي فودز بي فـي تي. ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3 اآي، اأتور ت�ساميربز، 2 اآي موليدينا رود، بيون 001 411، ماهارا�سرتا، 
الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/8
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155798

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي  الطبي،  لال�ستخدام  �سكري  خبز  طبية،  لغايات  منظفات  �سيدألنية،  م�ستح�سرات 

اأغذية للر�سع واألأطفال، �سكاكر  اأغذية حمية معدة لغايات طبية،  اأع�ساب لغايات طبية، 

نباتات �ساحلة لالأكل غري  األياف  التنحيف،  لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية ألأغرا�س 

غذائية، اإ�سافات معدنية اإىل الغذاء، غ�سوألت فم لغايات طبية، اإ�سافات غذائية، م�سادات 

نباتية  م�ستخل�سات  الربوتني،  من  غذائية  مكمالت  دجن،  من  غذائية  مكمالت  حيوية، 

لغايات �سيدألنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ميددايت للمنتجات الغذائية والنباتات ال�سحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، العا�سمة، ال�سرق، قطعة )2(، �سارع جابر املبارك، ق�سيمة 
)اأ20(، برج �سنابل، دور )39(، مكتب )5(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/12
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2366.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156116

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)خدمات توفري األأطعمة وامل�سروبات، األإيواء املوؤقت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم وكافية اوتانتيك ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأبوظبي  )الزاهية(  ال�سياحي  النادي  منطقة  مول  اأبوظبي  مقابل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156122

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأدوات طبية، قوالب  اأجهزة  بديلة،  تزرع جراحيا، عد�سات  واأدوات طبية)عد�سات  اأجهزة 

اأدوات قطع )جراحية(، رقع جراحية مكونة من  اأجهزة ومعدات جراحية،  تثبيت مرنة، 

وعيون  اأطراف  وبيطرية،  اأ�سنان  وطب  وطبية  جراحية  واأدوات  اأجهزة  ا�سطناعية،  مواد 

واأ�سنان ا�سطناعية، اأدوات جتبري، مواد خياطة اأو درز اجلروح(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساننت فارما�سوتيكال كو. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4-20 اأوفوكا-ت�سو، كيتا-كو، اأو�ساكا-�سي، اأو�ساكا، 530-8552، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 111 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156129

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قدور طهي)اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأواين الطبخ واأدوات املائدة، 

عدا ال�سوك، ال�سكاكني واملالعق، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان، 

مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول، عدا الزجاج 

مر�سات  املر�سات،  خزفية،  واأوان  �سيني  خزف  اأواين  زجاجية،  اأوان  املباين،  فـي  امل�ستعمل 

ل�سقاية الزهور والنباتات، اأدوات الر�س، حماقن ل�سقاية الزهور والنباتات، حامالت النباتات 

)لتن�سيق الزهور(، فوهات ألأوعية ر�س املياه، فوهات خراطيم املياه، اأوعية ر�س املياه، اأدوات 

ال�سقاية، اأوعية زهور، قفافيز ألأعمال احلدائق، م�ستنبت داخلي لرعاية النباتات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدن تولز للتجارة )�س. ذ. م. م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 42520، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 111 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156156

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري لبيع اخل�سراوات والفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز كو�سوفياليل التجاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156248

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بحر ال�سيب املطورة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156263

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الفوار�س احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156264

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الراعي الذهبي للتجارة والنقل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156284

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة الفنادق والنزل، خدمات بيوت األعتكاف، خدمات املقاهي، 

خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن األإقامة 

املطاعم،  الفنادق، خدمات  ال�سياح، خدمات  اقامة  اأماكن  النزل، خدمات  املوؤقتة، خدمات 

حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفيفة، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، 

فـي  األ�ستقبال  خدمات  األجتماعات،  غرف  تاأجري  املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق  خدمات 

وا�سوكو، خدمات  واملغادرة، خدمات مطاعم  الو�سول  اإدارة حاألت  املوؤقتة  األإقامة  اأماكن 

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح 

تتعلق بتح�سري الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي جال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156326

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية اخلا�سة بالرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر بن خليفة بن حممد الزكواين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156528

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفيفة، خدمات احلانات البارات، تاأجري اأجهزة الطبخ، تاأجري اآألت توزيع املاء ال�سالح 

اأودون  معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  األأغذية،  على  نحت  لل�سرب، 

و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات.

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

ال�سارقة،   ،4115 1، �س.ب:  رقم.  ال�سناعية  املنطقة  الوحدة،  �سارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156545

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 

خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�س، 

الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، 

هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، كب�س قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد 

املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  األأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية 

، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق  الغذائية، حمليات 

ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، 

الزيوت العطرية،  اأقرا�س �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف 

لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق 

ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، 
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كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد 

باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، 

مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�س 

للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 

معكرونة رقيقة، فطائر)و فرينكي )فطائر حم�سوة ((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع 

توابل،  فلفل  افرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت  معجنات،  )حلوه((،  حلويات،)زفري  حلوى 

بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز او اجلوز، رافيويل، �سو�س حلويات، 

اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي 

معكرونة رفيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات 

للغايات  حلوم  مطريات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني  مطبخية، 

فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 

الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها 

توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 

بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 

هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، 

�سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، 

�سل�سة  اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 

كعك  تاكو،  �سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا، 

ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات حم�سوة 

اأطعمة  توبل،  ال�سويا  حب  معجون  اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى 

خفيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على األرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، 

م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، 

كيك مغطى بال�سكر جممد، معجنات مقطعة، مو�س �سوكوألتة ، املو�س )حلوى( �سكريات، 

كولي�س )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 

احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار ألأغرا�س الطهي، اإ�سافات الغلوتني ألأغرا�س 
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الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوألتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوألتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 

اأخالط  يابانية ماحلة،  اأوكونومياكي فطائر  املعكرونة،  ياباين من  رامن طبق  حم�سية، 

ورق  األأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 

�سوكوألتة  معجون  ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب األأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  األأرز،  األأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

التوت  �سوداء، معاجلة، �سل�سة  برغل، حنطة  كينوا، معاجلة،  والبهارات، حبوب  املقطعة 

من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�س،  خبز  قطع  بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي 

الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات  ب�سكويت  �سينبي  ب�سطيلة حلويات،  البطاطا، 

النف�س،  النعناع ألإنعا�س  املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر 

علكة ألإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، طحني احلنطة 

ال�سوداء.

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: : ال�سناعية األأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك األأنا�سرياز عبدالرازق 
�س.ب: 4115 ، ال�سارقة، األمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366.ب: 112

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156570

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت بيع األأواين املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيبلو�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156854

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل املعايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156857

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنز املجد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156988

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة، خ�سراوات مطبوخة، زيوت للطعام، جبنة، حليب، هالم جلي، 

الفواكه، حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، خال�سات حلوم، منتجات احلليب، مربى فواكه، بي�س، 

فواكه  اللنب،  روب  معلبة،  حلوم  حمفوظة،  حلوم  الكبد،  حلم  حية،  غري  دواجن  حلوم 

حمفوظة، فواكه جممدة، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات جمففة، فواكه مثلجة، فواكه 

مطبوخة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النماء للدواجن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2394 ر.ب: 130 العذيبة، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156989

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  األأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني، ا�ست�سارات اإدارة األأعمال، عر�س ال�سلع، امل�ساعدة فـي اإدارة 

دعاية  واألإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  ن�سر  العينات،  توزيع  ال�سناعية،  اأو  التجارية  األأعمال 

املبيعات،  ترويج  اأو  واألإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات  العامة،  العالقات  واإعالن، 

األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 

�سلع وخدمات ألأعمال اأخرى، عــر�س �سلع علــى و�سائـــل األإعـــالم لغايات البيع بالتجزئة)و 

ال�سيد(،  وحلوم  بالدواجن  املتعلقة  ال�سلع  وحتديدا  واجلملة  بالتجزئة  البيع  خدمات 

ت�سويق، الت�سويق األ�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النماء للدواجن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2394 ر.ب: 130 العذيبة، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157057

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر، خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�س�س األأعمال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157104

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث العلمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وب�س م�ستدام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157143

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سائــح  املهنــي  التوجيــه  تدريب،  العمــل  ور�سات  واإدارة  تنظيــم  عر�س،  العملي  التدريــب 

تعليمية اأو تدريبية، اإر�ساد التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األرتكاز املحوري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157239

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي GPS،)األأجهزة واألأدوات العلمية والبحثية واملالحية 

وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي واألأجهزة واألأدوات ال�سمعية 

الب�سرية واألأجهزة واألأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واألإ�سارة والك�سف واألختبار 

تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  اأو حتويل  اأو فتح  واأدوات لو�سل  اأجهزة   ، والتعليم  واألإنقاذ  واملعاينة 

اأو التحكم فـي توزيع اأو ا�ستخدام الطاقة الكهربائية، اأجهزة واأدوات ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 

ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات، و�سائط م�سجلة وقابلة للتنزيل وبرجميات 

كمبيوتر وو�سائط ت�سجيل وتخزين رقمية اأو تناظرية فارغة، اآليات لالأجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، اآألت ت�سجيل النقد، اآألت حا�سبة، اأجهزة كمبيوتر واأجهزة كمبيوتر طرفية، 

للغوا�سني  اأنفية  مالقط  للغوا�سني،  األأذن  �سدادات  للغوا�سني،  اأقنعة  غو�س،  بذألت 

وال�سباحني، قفازات للغوا�سني، اأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف األإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 111ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157241

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث العلمي)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات 

التحاليل واألأبحاث ال�سنـاعية، خدمـات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف األإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 111ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157243

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات قانونية مرتبطة بالتفاو�س على العقود ل�سالح الغري)خدمات قانونية، خدمات 

يقدمها  واجتماعية  �سخ�سية  خدمات  واألأفراد،  املادية  للممتلكات  املادية  للحماية  اأمنية 

اآخرون لتلبية حاجات األأفراد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف األإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 111ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157279

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـــي  الت�سويـــر  واأدوات  وامل�ساحيـــةواأجهـــزة  مالحيــة)والعمليـــة  واأدوات  اأجهزة 

واملراقبة  واألإ�سارة  وزن)والقيا�س  واأدوات  اأجهزة  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة  وال�سينمائي(، 

)األإ�سراف( واألإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 

ت�سجيل  مغناطي�سية)اأجهزة  بيانات  تخزين  و�سائط  الكهربائية(،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 

اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور(، اأقرا�س مدجمة �سمعية، ب�سرية،)اأقرا�س ت�سجيل، 

التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية(،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س 

اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  حا�سبة،  النقد)واآألت  ت�سجيل  اآألت  النقد،  بقطع  تعمل 

الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستريلنغ �سايت�س �س.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: األإمارات العربية املتحدة، دبي، جبل علي: �س.ب: )261055(، اأر�س 
رقم ا�س 21214، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 828 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157280

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأواين)اأدوات واأوعيـــة لال�ستعمـــال املنزلــي وللمطبخ(، اأم�ســـاط)واأ�سفنـــج(، فرا�ســي))عدا 

اأدوات تنظيف، �سلك جلي(، زجاج غري  اأو الدهان(، مواد �سنع الفرا�سي،  فرا�سي التلوين 

اأواين خزف �سيني)واأوان زجاجية واأوان  اأو �سبه م�سغول با�ستثناء زجاج املباين،  م�سغول 

خزفية غري واردة فـي فئات اأخرى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستريلنغ �سايت�س �س.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: األإمارات العربية املتحدة، دبي، جبل علي: �س.ب: )261055(، اأر�س 
رقم ا�س 21214، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 828 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157281

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافــــي  الت�سويـــر  واأدوات  واأجهـــزة  وامل�ساحيــة  مالحيــة)والعلميــة  واأدوات  اأجهـزة 

وال�سينمائي(، اأجهزة واأدوات ب�سرية، اأجهزة واأدوات وزن، اأجهزة قيا�س)واألإ�سارة واملراقبة 

)األإ�سراف( واألإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 

التحكم فـي الطاقة الكهربائية(، اأجهزة ن�سخ ال�سوت)اأو ال�سور واأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال(، 

اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية)اأقرا�س ت�سجيل، 

رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية(، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، 

اآألت ت�سجيل النقد)اآألت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج 

كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجنو ديفـي جوجال كي�سورى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 828 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157282

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلية  قارنات  الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما  )عدا  ومكائن  حمركات  اآلية)واآألت،  عدد 

يدار  ما  زراعية عدا  الربية(،معدات  للمركبات  كان منها  ما  نقل احلركة )عدا  وعنا�سر 

باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س)واآألت بيع اأوتوماتية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجنو ديفـي جوجال كي�سورى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 828 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157283

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  اأجهزة ومعدات طهي،  البخار(،  اأجهزة جتفيف)واأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد 

واآألت تربيد)والتهوية واإمداد املياه واألأغرا�س ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجنو ديفـي جوجال كي�سورى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 828 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157287

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلية  قارنات  الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما  )عدا  ومكائن  حمركات  اآلية)واآألت  عدد 

وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية عدا ما يدار 

باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س)واآألت بيع اأوتوماتية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجنو ديفـي جوجال كي�سورى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 828 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157419

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سنفري املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157570

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سوألت لو�سن، ألأغرا�س التجميل)م�ستح�سرات تبيي�س األأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل 

فـي غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت 

عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان، لوا�سق ألأغرا�س 

التجميل، حليب اللوز ألأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات �سبار األألوفريا ألأغرا�س التجميل، 

قاب�سات لالأوعية ألأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأقنعة جتميلية، 

التجميل،  ألأغرا�س  قطن  اأعواد  التنحيف،  لغايات  جتميل  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم 

غزل قطني ألأغرا�س التجميل، كرميات جتميلية، اأ�سباغ جتميلية، م�ستح�سرات اغت�سال 

ألأغرا�س �سحية �سخ�سية اأو ألإزالة الروائح الكريهة )مواد تواليت(، كهرما)عطر(، عطور 

اأ�سا�سية لعطور الزهور،  )زيوت عطرية(، عطر باديان، خال�سات زهور )عطور(، عنا�سر 

م�ستح�سرات تبخري )عطور(، اأيونون )عطر(، زيوت عطرية من الليمون، نعناع ل�سناعة 

معطر،  خ�سب  معطر،  ماء  والروائح،  للعطور  زيوت  العطور(،  )ل�سناعة  م�سك  العطور، 

زيوت عطرية من  األأرز،  زيوت عطرية من خ�سب  )زيوت عطرية(،  للم�سروبات  منكهات 

الكباد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلنة العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 26537، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:111ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157571

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية مغذية لالأغرا�س الطبية واأل�ست�سفائية)م�ستح�سرات �سيدألنية 

وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي 

واحليوان،  لالإن�سان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألأطفال،  للر�سع  واأغذية  البيطري  اأو 

م�ستح�سرات  مطهرات،  األأ�سنان،  طب  و�سمع  األأ�سنان  ح�سو  مواد  �سماد،  ومواد  ل�سقات 

م�ستح�سرات  اأع�ساب،  ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�سارة،  واحليوانات  احل�سرات  ألإبادة 

على  حتتوي  الغذائية  للحمية  مكمالت  الغذائية،  للحمية  زأللية  مكمالت  فيتامينية، 

على  حتتوي  الغذائية  �سيدألنية)للحمية  كيميائية  م�ستح�سرات  مكمالت(،  اأجلينات، 

لي�سيثني، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على بذر الكتان، مكمالت للحمية الغذائية 

حتتوي على زيت بذر الكتان، مكمالت معدنية اإىل الغذاء، مكمالت غذائية لغايات طبية، 

مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على حبوب اللقاح، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي 

على العكرب، مكمالت للحمية الغذائية بروتينية، مكمالت بروتينية للحيوانات، مكمالت 

للحمية الغذائية حتتوي على هالم ملكي، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على جنني 

القمح، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على اخلمرية، م�ستح�سرات دوائية لنمو ال�سعر، 

ا�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  ا�ستحمام  اأمالح  طبية،  ا�ستحمام  م�ستح�سرات 

عالجية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلنة العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:111ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157572

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدألنية  والبيطري)م�ستح�سرات  الطبي  لال�ستخدام  بكرتيولوجية  م�ستح�سرات 

وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي 

واحليوان،  لالإن�سان  الغذائية  للحمية  مكمالت  واألأطفال،  للر�سع  واأغذية  البيطري  اأو 

م�ستح�سرات  مطهرات،  األأ�سنان،  طب  و�سمع  األأ�سنان  ح�سو  مواد  �سماد،  ومواد  ل�سقات 

م�ستح�سرات  اأع�ساب،  ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�سارة،  واحليوانات  احل�سرات  ألإبادة 

على  حتتوي  الغذائية  للحمية  مكمالت  الغذائية،  للحمية  زأللية  مكمالت  فيتامينية، 

اأجلينات، مكمالت(، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية)للحمية الغذائية من الكي�سن، 

مكمالت للحمية الغذائية للحيوانات، مكمالت للحمية الغذائية من األإنزميات، مكمالت 

زيت  على  حتتوي  الغذائية  للحمية  مكمالت  الكتان،  بذر  على  حتتوي  الغذائية  للحمية 

الغذائية  للحمية  على جلوكوز، مكمالت  الغذائية حتتوي  للحمية  الكتان، مكمالت  بذر 

طبية،  لغايات  غذائية  مكمالت  الغذاء،  اإىل  معدنية  مكمالت  لي�سيثني،  على  حتتوي 

مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على حبوب اللقاح، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي 

على العكرب، مكمالت للحمية الغذائية بروتينية، مكمالت بروتينية للحيوانات، مكمالت 

للحمية الغذائية حتتوي على هالم ملكي، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على جنني 

القمح، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على اخلمرية، م�ستح�سرات دوائية لنمو ال�سعر، 

ا�ستحمام  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  ا�ستحمام  اأمالح  طبية،  ا�ستحمام  م�ستح�سرات 

عالجية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلنة العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 26537، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:111ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157574

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة)القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة األ�سطناعية، األأرز، التابيوكا 

وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، 

احللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل األأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، 

اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلنة العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 26537، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:111ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157703

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق واأماكن األإقامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبل الريحاين للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158090

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق النجاح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158256

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو الزبري و�سريكته

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 108973   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف الظروف ولف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توليفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 542 ر.ب: 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 113446   

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب ا�ستقدام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العامرات لال�ستثمارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:661 ر.ب: 119, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129912   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساطئ �سور لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137163   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة واأجهزة احلا�سب اآلآيل وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكنو للتجارة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

ال�سيب, حمافظة م�سقط,  ر.ب: 132, اخلو�ض, وآلية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 900 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158628   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النفط  با�ستخراج  املت�سلة  اخلدمات  اآلأنابيب,  وخطوط  ال�سخ  حمطات  و�سيانة  ت�سغيل 

والغاز باإن�ستثاء خدمات امل�سح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكيو ل�سبكات الغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144583   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية,  غري  الزينة  واأدوات  التجميل  )م�ستح�ســرات  لال�ستحمام  جتميلية  م�ستح�سرات 

منظفات اأ�سنان غري طبية, عطور, زيوت عطرية, م�ستح�سرات ق�سر ومواد اأخرى ت�ستخدم 

فـي الغ�سيل والكي, م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليك�ض اآفـيني كوزماتيك �سانايى تيجاريت انونيم �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غازيتيبيه ماهالي�سي, ايبار �سوكاك, نو: 7 �سيليفريه - اإ�سطنبول, تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146015   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة اآلأعمال )خدمات جتميع ت�سكيلة وا�سعة من الب�سائع وال�سلع ل�سالح  امل�ساعدة فـي 

الغري )عدا نقلها( لتمكني عامة الزبائن من معاينتها ب�سكل مريح و�سراء تلك الب�سائع 

وال�سلع عن طريق الو�سائط اآلإلكرتونية اأو مواقع الويب اأو برامج الت�سوق التلفزيونية(, 

فـي  امل�ساعدة  التجميع  ال�سلع, خدمات  اآلإعالنات, عر�ض  اآلأعمال, ل�سق  ا�ستف�سارات عن 

اآلأعمال,)خدمات جتميع ت�سكيلة وا�سعة من الب�سائع وال�سلع ل�سالح الغري )عدا نقلها( 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها ب�سكل مريح و�سراء تلك الب�سائع وال�سلع عن طريق 

اأو برامج الت�سوق التلفزيونية(, توفـري معلومات  اأو مواقع الويب  الو�سائط اآلإلكرتونية 

اآلأعمال عن طريق مواقع اآلإنرتنت)خدمات جتميع ت�سكيلة وا�سعة من الب�سائع وال�سلع 

تلك  و�سراء  ب�سكل مريح  الزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  نقلها(  الغري )عدا  ل�سالح 

الت�سوق  برامج  اأو  الويب  مواقع  اأو  اآلإلكرتونية  الو�سائط  طريق  عن  وال�سلع  الب�سائع 

التلفزيونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ض بي ام للتجارة الدولية �ض.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 263136, جبل علي, دبي, اآلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146560   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور,  اأثريية,  زيوت  جتميل,  م�ستح�سرات  الوجه,  غ�سل  )حليب  جتميل  م�ستح�سرات 

اأ�سنان,  منظفات  ال�سفاه,  طالء  تنظيف,  م�ستح�سرات  جتميلية,  اأقنعة  جتميل,  اأطقم 

آلأغرا�ض  قطني  غزل  ال�سفاه,  اأحمر  احلواجــب,  اأقـــالم  )عطور(,  تبخـــري  م�ستح�ســـرات 
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التجميل, ظالل العيون, بخاخ مثبت املكياج, اأ�سا�ض املكياج )برامير(, م�ستح�سرات الوقاية 

من ال�سم�ض, �سندوق مكياج يحتوي على م�ستح�سرات جتميل, اأحمر اخلدود, مزيل املكياج, 

خافـي عيوب الوجه, الرمو�ض ال�سناعية, �سريط اجلفن, بودرة �سائبة للوجه, مكياج للوجه 

واجل�سم, م�ستح�سرات تعطري اجلو, جل اآل�ستحمام, ال�سامبو, قطع من �سابون الزينة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهيجياجن يجي انرتبرايز ماجنمنت جروب كو, ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت 8, 6/اف, بلدينج 5, 2 كيجيوان رود, باياجن �سب-د�سرتيكت, 

جيانغجان د�سرتيكت: هاجنزهو, زهيجياجن بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/16

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146562   

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معادن غري نفـي�سة غري م�سكلة اأو �سبه م�سكلة)معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها, مواد 

بناء معدنية, مواد معدنية للبناء, مواد تقوية معدنية للبناء, مواد اإن�ساء معدنية, نوافذ 

نفـي�سة غري  , معادن غري  ال�سناعة  اأملنيوم, �سبائك معدنية ت�ستخدم فـي  معدنية, نوافذ 

م�سكلة اأو �سبه م�سكلة ت�ستخدم فـي ال�سناعة, مواد �سبه م�سنعة من اآلألومنيوم اأو �سبائكه 

م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف اأو مبثوقة, مواد �سبه م�سنعة من النحا�ض اأو �سبائكه 

م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف اأو مبثوقة, مواد �سبه م�سنعة من الر�سا�ض اأو �سبائكه 

اأو �سبائكه  النيكل  اأو مبثوقة, مواد �سبه م�سنعة من  م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف 

م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف اأو مبثوقة, مواد �سبه م�سنعة من الق�سدير اأو �سبائكه 

م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف اأو مبثوقة, املباين اأو الهياكل املعدنية القابلة للنقل, 

اأبواب معدنية, األواح زجاجية مزدوجة من املعدن حتتوي على زجاج عازل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكنوفورم كابرانو + برونهوفر جي ام بي ات�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فريدريت�سزبالتز 8, 34117 كا�سل, اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/16

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148593   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  الكحولية,  غري  )امل�سروبات  كحولية  غري  م�سروبات 

وع�سائر الفواكه, �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوريا ا�ض. ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريو

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه فـي. ريبوبليكا دي باناما 2461, يو ار بي. �سانتا كاتالينا, ليما 13 - بريو

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/9/18

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150220   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وبدائل  ال�سائلة  والقهوة  املثلجة  والقهوة  الباردة  والقهوة  القهوة  اأنواع  )جميع  قهوة 

القهوة وامل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة وال�ساي وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي, والكاكاو 

الدقيق  واملتة,  اآل�سطناعية,  القهوة  اآلأرز,  ال�سكر,  الكاكاو,  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات 

)الطحني( واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, 

احلالوة واملثلجات والثلج والبوظة, الع�سل, ودب�ض ال�سكر, امللح واخلردل والفلفل والتوابل 

والب�سكويت  ال�سوكوآل  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  ال�سوكوآل  والزعرت,  وال�سل�سة  واخلل 

والقهوة  القهوة  اأنواع  )جميع  باحلليب  قهوة  م�سروبات  والراحة(,  والعلكة  وال�سكاكر 

القهوة  اأ�سا�سها  التي  القهوة وامل�سروبات  ال�سائلة وبدائل  املثلجة والقهوة  الباردة والقهوة 

وال�ساي وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي, والكاكاو وامل�سروبات التي اأ�سا�سها الكاكاو, ال�سكر, 

اآلأرز, القهوة اآل�سطناعية,واملتة, الدقيق )الطحني( واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات 

الع�سل,  والبوظة,  والثلج  واملثلجات  احلالوة  اخلبيز,  وم�سحوق  اخلمرية  واحللويات, 

ال�سوكوآل  والزعرت,  وال�سل�سة  واخلل  والتوابل  والفلفل  واخلردل  امللح  ال�سكر,  ودب�ض 

م�سروبات  والراحة(,  والعلكة  وال�سكاكر  والب�سكويت  ال�سوكوآل  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات 

ال�سائلة  والقهوة  املثلجة  والقهوة  الباردة  والقهوة  القهوة  اأنواع  )جميع  القهوة  اأ�سا�سها 

اأ�سا�سها ال�ساي,  اأ�سا�سها القهوة وال�ساي وامل�سروبات التي  وبدائل القهوة وامل�سروبات التي 

والكاكاو وامل�سروبات التي اأ�سا�سها الكاكاو, ال�سكر, اآلأرز, القهوة اآل�سطناعية,واملتة, الدقيق 

)الطحني( واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, 

احلالوة واملثلجات والثلج والبوظة, الع�سل, ودب�ض ال�سكر, امللح واخلردل والفلفل والتوابل 

والب�سكويت  ال�سوكوآل  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  ال�سوكوآل  والزعرت,  وال�سل�سة  واخلل 

والقهوة  القهوة  اأنواع  )جميع  اململوءة  القهوة  كب�سوآلت  والراحة(,  والعلكة  وال�سكاكر 

القهوة  اأ�سا�سها  التي  القهوة وامل�سروبات  ال�سائلة وبدائل  املثلجة والقهوة  الباردة والقهوة 

وال�ساي وامل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي, والكاكاو وامل�سروبات التي اأ�سا�سها الكاكاو, ال�سكر, 
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اآلأرز, القهوة اآل�سطناعية,واملتة, الدقيق )الطحني( واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات 

واحللويات, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, احلالوة واملثلجات والثلج والبوظة, الع�سل, ودب�ض 

ال�سكر, امللح واخلردل والفلفل والتوابل واخلل وال�سل�سة والزعرت, ال�سوكوآل وامل�سروبات 

التي اأ�سا�سها ال�سوكوآل والب�سكويت وال�سكاكر والعلكة والراحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيد بالل حممد احلموي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/18

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150528   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو)النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر واآلأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب 

واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�سناعي, 

واحللويات املثلجة, ع�سل النحل والع�سل اآلأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبازة, امللح واخلردل 

واخلل, البهارات والتوابل, الثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همدرد لبوراتوريز )وقف( باك�ستان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ناظم اآباد رقم 3, كرات�سي 74600, باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150529   

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  م�ستح�سرات �سحية  وبيطرية,  �سيدلية  )م�ستح�سرات  م�ستح�سرات �سيدآلنية 

مواد  ل�سقات  واآلأطفال,  للر�سع  واأغذية  الطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية  مواد  طبية, 

�سماد, مواد ح�سو اآلأ�سنان, و�سمع طب اآلأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات آلإبادة احل�سرات, 

واحليوانات ال�سارة, مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همدرد لبوراتوريز )وقف( باك�ستان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ناظم اآباد رقم 3, كرات�سي 74600, باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150530   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  وغريهـــا  والغازيـــة  املعدنـــية  واملياه  ال�سعري(  )�سراب  )البرية  البرية,  ال�سعري  نبيذ 

�سراب  الفواكه,  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  الكحولية,  غري  امل�سروبات 

وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همدرد لبوراتوريز )وقف( باك�ستان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ناظم اآباد رقم 3, كرات�سي 74600, باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150531   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحن  اأجهزة  باحلا�سوب,  ملحقة  اأجهزة   ,USB فال�ض  )�سواقة   USB فال�ض  �سواقة 

دعامات  البيانات(,  معاجلة  )معدات  قارنات  للهواتــف,  يدويـــة  غيـــر  اأطقم  البطاريات, 

للت�سوير الذاتي )اأحادية اآلأرجل ويدوية اآل�ستعمال(, اأجهزة معاجلة البيانات, بطاريات, 

كهربائية, �سماعات الراأ�ض, هوائيات, حافظات للهواتف الذكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواجنزهو يزهي اإليكرتونيك تكنولوجي كو, ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

د�سرتيكـــت,  ليــــوان  رود,  �سكـــند  اك�سيـــدي   55 14اف,  26ايــــه,  روم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جواجنزهو, جواجندوجن, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150896   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  وغريها  والغازية  املعدنية  واملياه  ال�سعري(  )�سراب  )البرية  البرية,  ال�سعري  نبيذ 

�سراب  الفواكه,  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  الكحولية,  غري  امل�سروبات 

وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همدرد لبوراتوريز )وقف( باك�ستان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ناظم اآباد رقم 3, كرات�سي 74600, باك�ستان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150898   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطر ال�سكر )القهوة, ال�ساي, اآلأرز, ال�سكر, الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب, 

الكات�ساب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احللول الدولية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سحن اجلوي,  الق�سطل, عمان, اآلأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150899   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وخ�ســــراوات  فواكـــه  والدهـــون,  )الزيـــوت  حمفوظــــة  فواكــــه 

حمفوظة ومعلبة وجمففة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احللول الدولية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سحن اجلوي,  الق�سطل, عمان, اآلأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/12

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151507   

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـات  )تقديـــم  الهجـــرة  جمـــال  فـــي  قانونية  خدمات 

قانونية ومنها خدمات الهجرة واحل�سول على اجلن�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بلومينا خلدمات رجال اآلأعمال ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عمارة رقم 67 �سارع اآلأمرية عالية بنت احل�سني, ال�سويفـية, عمان, 

اآلأردن �ض.ب: 851491 ر.ب: 11185, اآلأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151741   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهند�سة )خدمات التحليل والبحث العلمي وال�سناعي, الهند�ســـة, 

خدمـــات الت�سمــيم الهند�سي واملعماري, خدمات اآلختبار آلعتماد 

الوقاية من  احلا�سوب وخدمات  بها برجمة  واملعني  احلا�سوب  واملعايري, خدمات  اجلودة 

اأنظمة حا�سوب واإن�ساء و�سيانة وحتديث مواقع الويب  الفـريو�سات احلا�سوبية وت�سميم 

توفـري حمركات  احلا�سوب,  برامج  وتاأجري  حا�سوبية, حتديث  برامج  ت�سميم  لالآخرين, 

اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات  اآلإنرتنت,  مواقع  تفعيل  لالإنرتنت,  بحث 

احلا�سوب, تاأجري اأجهزة احلا�سوب, خدمات الت�سميم ال�سناعي بخالف الت�سميم الهند�سي 

والكمبيوتر والت�سميم املعماري, ت�سميم فنون اجلرافـيك, توثيق اآلأعمال الفنية(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جال�ض هاو�ض بيلجي �سي�ستملريي تيجاريت اأنونيم �سريكيتى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأيازاجا ماهالي�سى, جيندري جادي�سى, فادي اإ�سطنبول, نو: 1-109 

2ايه بلوك, 6.كات, نو: 51-50-54, �ساريري, اإ�سطنبول, تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151742   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)املطاعم والكافـيهات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بازوكا اند �سوكليت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 165 �ض النزهة حمل 1 ميني العقار, النزهة, القاهرة, م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151743   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حوا�سيب لوحية )اإن�سان اآيل ذو موا�سفات ب�سرية 

وذكاء ا�سطناعي, اأغلفة للحوا�سيب اللوحية, بطاقات ذكية )بطاقات الدارات املتكاملة(, 

مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري, حوا�سيب لوحية, كبائن ملكربات ال�سوت, �سماعات الراأ�ض, 

كبالت USB, ماآخذ كهربائية, اأجهزة �سحن البطاريات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني هويكون تكنولوجي كو, ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فورث فلور, بلدينج ثري, �سايتو ديجيتال تكنولوجي بارك, بوآلن 
رود, جيهوا �سرتيت, لوجناجن د�سرتيكت, �سينزهني, جواجندوجن, 

ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151744   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة فـي غري جمال الزراعة وتربية اآلأحياء املائية والب�ستنة 

الفئران,  اإبادة  الزراعة,  فــــي غري جمال  ال�ســـارة  والغابات )اإبادة احل�ســـرات واحليوانـــات 

مكافحة ح�سرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فـيتومد �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القليعات, ك�سروان, لبنان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152722   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلبة,  فواكه  ال�سمك,  من  غذائية  منتجات  للطعام,  طحالب  خال�سات  )حلوم,  حلوم 

مربيات, لب فواكه, خ�سراوات حمفوظة, بي�ض, م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد 

بدائل احلليب,  رائب, منتجات احلليب, حليب خمفوق, حليب, حليب �سويا,  فـيها, لنب 

زيوت للطعام, هالم )جلي( الفواكه, مك�سرات حم�سرة, توفو )فول �سويا خممر(, اأكيا�ض 

جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ثريد  نورث  �سنرت,  بيزن�ض  هانهايبيجني  ايــه,  بلـــوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

هينان  �سيتي,  زهينجزهو  دي�سرتيكت,  رود, جين�سـوي  وينهوا  رينج 

بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152723   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دب�ض  �سكـر,  �ســـاي,  ال�ســاي,  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  )قهوة,  قهوة 

للطعام, معجنات, مهلبية, �سو�سي, م�ستح�سرات احلبوب, نودلز )معكرونة رقيقة(, ف�سار 

)حب الذرة(, ن�سا للطعام, بوظة )اآي�سكرمي(, توابل, خمرية, م�ستح�سرات منكهة للطعام, 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, دابوق )غلوتني( 

معد لل�سناعات الغذائية(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ثريد  نورث  �سنرت,  بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

هينان  �سيتي,  زهينجزهو  دي�سرتيكت,  جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج 

بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152724   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه غري  م�سروبات ع�سري  )م�سروبات(,  �سرب  مياه  فواكــه,  فواكـــه )ع�سائـــر  ع�سائــر 

كحوليــة, م�سروبات غري كحولية, م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي, ليمونا�سة, 

م�سروبات م�سل اللنب, ع�سري عنب, ع�سائر خ�سراوات )م�سروبات(, ماء ال�سودا, �سراب 

كحولية,  غري  مرطبات  خملوطة,  خ�سار  اأو  فواكه  م�سروبات  كحويل(,  )غري  فواكه 

م�سروبات الطاقة, م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل, م�سروبات بروتينية للريا�سيني, 

برية, م�ستح�سرات غري كحولية لتح�سري امل�سروبات, اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات, اأ�سربة 

لتح�سري الليمونا�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ثريد  نورث  �سنرت,  بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

هينان  �سيتي,  زهينجزهو  دي�سرتيكت,  جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج 

بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152725   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتجزئة,  البيع  لغايات  اآلإعالم  و�سائل  �سلع على  واإعالن, عر�ض  واإعالن )دعاية  دعاية 

معاجلة اآلإدارة التجارية لرتخي�ض �سلع وخدمات الغري, اإدارة اأعمال الفنادق, ا�ست�سارات 

ت�سويق,  والت�سدير,  اآل�سترياد  وكاآلت  خدمات  لالآخرين,  املبيعات  ترويج  اآلأعمال,  اإدارة 

�سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  واخلدمات,  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  اآلإنرتنت  عرب  �سوق  توفـري 

املوظفـني, تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, املعاجلة اآلإدارية لطلبات ال�سراء, 

البحث  للبيع,  منا�سب  تاأجري  البيع,  اآآلت  تاأجري  الدفاتر,  م�سك  ال�سور,  ن�سخ  خدمات 

عن كفالة, خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واآلإمدادات 

واآلإمــدادات  وال�سحــية  والبيطريــة  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  اجلملة  خدمات  الطبية, 

الطبية.(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ثريد  نورث  �سنرت,  بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هينان  �سيتي,  زهينجزهو  دي�سرتيكت,  جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج 

بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152726   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات مطاعم وا�سوكو, خدمات املقاهي, خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(, 

خدمات املطاعم, خدمات الفنادق, خدمات احلانات )البارات(, نحت على اآلأغذية, تزيني 

الطعام, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, املعلومات والن�سائح فـيما يتعلق باإعداد 

وجبات الطعام, تاأجري غرف اآلجتماعات, خدمات بيوت اآلعتكاف, خدمات دور احل�سانة 
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النهارية, اإيواء احليوانات, تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واآلأواين الزجاجية, 

تاأجري اأجهزة الطبخ, تاأجري اآآلت توزيع املاء ال�سالح لل�سرب, تاأجري اأجهزة اآلإ�ساءة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ثريد  نورث  �سنرت,  بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هينان  �سيتي,  زهينجزهو  دي�سرتيكت,  جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج 

بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152727   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلبة,  فواكه  ال�سمك,  من  غذائية  منتجات  للطعام,  طحالب  خال�سات  )حلوم,  حلوم 

مربيات, لب فواكه, خ�سراوات حمفوظة, بي�ض, م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد 

بدائل احلليب,  رائب, منتجات احلليب, حليب خمفوق, حليب, حليب �سويا,  فـيها, لنب 

زيوت للطعام, هالم )جلي( الفواكه, مك�سرات حم�سرة, توفو )فول �سويا خممر(, اأكيا�ض 

جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج  ثريد  نورث  �سنرت, 

دي�سرتيكت, زهينجزهو �سيتي, هينان بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152728   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )قهوة, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, �ساي, �سكر, دب�ض للطعام, 

)حب  ف�سار  رقيقة(,  )معكرونة  نودلز  احلبوب,  م�ستح�سرات  �سو�سي,  مهلبية,  معجنات, 

للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  خمرية,  توابل,  كرمي(,  )اآي�ض  بوظة  للطعام,  ن�سا  الذرة(, 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, دابوق )غلوتني( 

معد لل�سناعات الغذائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ثريد  نورث  �سنرت,  بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

هينان  �سيتي,  زهينجزهو  دي�سرتيكت,  جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج 

بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152729   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  فواكه  ع�سيـــر  م�سروبات  )م�سروبــات(,  �سرب  مياه  فواكه,  )ع�سائر  فواكه  ع�سائر 

كحولية, م�سروبات غري كحولية, م�سروبات غري كحـــولية منكهة بنكهة ال�ساي, ليمونا�سة, 

م�سروبـــات م�سل اللنب, ع�سري عنب, ع�سائر خ�سراوات )م�سروبات(, ماء ال�سودا, �سراب 

اأو خ�ســار خملوطـة, مرطبات غري كحولية,  فواكـــه  فواكـــه )غيـــر كحولـــي(, م�سروبـــات 

م�سروبات الطاقة, م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل, م�سروبات بروتينية للريا�سيني, 

برية, م�ستح�سرات غري كحولية لتح�سري امل�سروبات, اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات, اأ�سربة 

لتح�سري الليمونا�سة(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج  ثريد  نورث  �سنرت, 

دي�سرتيكت, زهينجزهو �سيتي, هينان بروفـين�ض, 

ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152730   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتجزئة,  البيع  لغايات  اآلإعالم  و�سائل  �سلع على  واإعالن, عر�ض  واإعالن )دعاية  دعاية 

معاجلة اآلإدارة التجارية لرتخي�ض �سلع وخدمات الغري, اإدارة اأعمال الفنادق, ا�ست�سارات 

ت�سويق,  والت�سدير,  اآل�سترياد  وكاآلت  خدمات  لالآخرين,  املبيعات  ترويج  اآلأعمال,  اإدارة 

�سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  واخلدمات,  ال�سلع  وبائعـــي  مل�ســـرتي  اآلإنرتنـــت  عبـــر  �سوق  توفـري 

املوظفـني, تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, املعاجلة اآلإدارية لطلبات ال�سراء, 

البحث  للبيع,  منا�سب  تاأجري  البيع,  اآآلت  تاأجري  الدفاتر,  م�سك  ال�سور,  ن�سخ  خدمات 

عن كفالة, خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واآلإمدادات 

واآلإمدادات  وال�سحـــية  والبيطريـــة  ال�سيدليــة  للم�ستح�ســرات  اجلملة  خدمات  الطبية, 

الطبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ثريد  نورث  �سنرت,  بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هينان  �سيتي,  زهينجزهو  دي�سرتيكت,  جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج 

بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152731   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات مطاعم وا�سوكو, خدمات املقاهي, خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(, 

خدمات املطاعم, خدمات الفنادق, خدمات احلانات )البارات(, نحت على اآلأغذية, تزيني 

الطعام, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, املعلومات والن�سائح فـيما يتعلق باإعداد 

وجبات الطعام, تاأجري غرف اآلجتماعات, خدمات بيوت اآلعتكاف, خدمات دور احل�سانة 

النهارية, اإيواء احليوانات, تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واآلأواين الزجاجية, 

تاأجري اأجهزة الطبخ, تاأجري اآآلت توزيع املاء ال�سالح لل�سرب, تاأجري اأجهزة اآلإ�ساءة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميك�سويبينجت�سينج كو, ال ت دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ثريد  نورث  �سنرت,  بيزن�ض  هانهايبيجني  ايه,  بلوك   ,16004 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

هينان  �سيتي,  زهينجزهو  دي�سرتيكت,  جين�سوي  رود,  وينهوا  رينج 

بروفـين�ض, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153931   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املثلجة والقهوة  الباردة والقهوة  القهوة والقهوة  اأنواع  الكاكاو )جميع  اأ�سا�سها  م�سروبات 

وامل�سروبات  وال�ساي  والهيل  القهوة  اأ�سا�سهـــا  التـــي  وامل�سروبــات  القهـــوة  وبدائل  ال�سائلة 

الكاكاو, وال�سكر, واآلأرز, والقهوة  اأ�سا�سها  التي  ال�ساي, والكاكاو وامل�سروبات  اأ�سا�سها  التي 

اآل�سطناعية, واملتة, الدقيق )الطحني( واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات, 

واخلمرية وم�سحوق اخلبيز, واحلالوة واملثلجات والثلج والبوظة, الع�سل, ودب�ض ال�سكر, 
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التي  وامل�سروبات  ال�سوكوآل  والزعرت,  وال�سل�سة  واخلل  والتوابل  والفلفل  واخلردل  امللح 

اأ�سا�سها ال�سوكوآل والب�سكويت وال�سكاكر والعلكة والراحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بالل حممد احلموي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

ال�سام,  مع�سمية  اآلأربعني,  �سارع  ال�سمايل,  احلي   ,5668 رقم  عقار  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ريف دم�سق, �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/29

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153932   

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوية  طبية,  لغايات  ت�سخي�ض  )م�ستح�سرات  طبيــــة  لغايــــات  ت�سخيـــ�ض  م�ستحـــ�سرات 

لالأغرا�ض الب�سرية, منقيات, م�ستح�سرات بيطرية, مبيدات اآلآفات, فوط �سحية, حقيبة 

ال�سحة الطبية, مادة ح�سو اآلأ�سنان, املواد امل�سعة, غازات لغايات طبية, مو�سالت كيميائية 

لال�ستنبات  مرق  مطهرات,  ال�سناعي,  للتلقيح  مني  الكهربائي,  القلب  خمطط  آلأقطاب 

البكتريي, حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�سقة, مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اكون بيوتيك )هاجنزهو( كو, ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

هاجنزهــو,  د�سرتيكــــت,  ليـــــك  وي�ســـت  رود,  زهينزهوجن   210 منرب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

310030, زهيجياجن, جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/29

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154292   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )اللحوم واآلأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد, خال�سات اللحم, فواكه وخ�سراوات 

البي�ض  بال�سكر,  حمفوظة وجمففة ومطهوة, هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

واحلليب ومنتجات احلليب, الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل, خملل الفلفل احلار)فلفل 

لوز  الطهو,  آلأغرا�ض  اأجلينات  األبوميني  لنب  الطهو,  آلأغرا�ض  بي�ض  زآلل  حمفوظ( 

احليوانات  عظم  نخاع  اآلأن�سوفة,  �سمك  الب�سري,  لال�ستهالك  املعد  فـريا  اآلألو  مطحون 

للطعام, هري�ض تفاح, حلم خنزير مملح, بقول حمفوظة, �سجق من حلم اخلنزير والدم 

�سجق من الدم زيت عظام معد لالأكل مرق حلم ركازات مرق اللحم(, م�ستح�سرات آلإعداد 

مرق اللحم)م�ستح�سرات آلإعداد مرق اللحم, مرق حلم, ركازات مرق اللحم, زبدة زبدة 

لب ال�سوكوآلتة, زبدة الكاكاو, زبدة جوز الهند, زبدة فول �سوداين, كرمية الزبدة, كافـيار 

حلوم مطبوخة, جبنة رقائق فواكه, رقائق بطاطا, زبدة لب ال�سوكوآلتة, حلزون �سدفـي 

)غري حي( زبدة الكاكاو, زبدة جوز الهند, جوز هند جمفف, جوز هند جمفف, دهن جوز 

الهند, زيت جوز الهند, زيت لفت للطعام, ركازات مرق اللحم, ركازات مرق اللحم, ركازات 

النهر )غري  �سرطان  بال�سكر(  توت بري مطبوخ )فواكه مطبوخة  ذرة,  زيت  اللحم  مرق 

حية(  )غري  ق�سريات  كبة  بطاطا,  رقائق  خمفوقة,  ق�سدة  األبان(  )منتجات  ق�سدة  حي( 

فواكه مغطاة بال�سكر, خثارة اللنب, متور, بي�ض �سالح لالأكل, دهون �ساحلة لالأكل, زيوت 

�ساحلة لالأكل, �سراب بي�ض غري كحويل, بي�ض, بي�ض م�سحوق, بي�ض حلزون لال�ستهالك, 

�سراب البي�ض غري الكحويل دهن جوز الهند, خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز, 

)الكيمت�سي(  املخمرة  اخل�سراوات  من  اأطعمة  لالأكل,  �ساحلة  دهون  ل�سنع  دهنية  مواد 

خمرية احلليب آلأغرا�ض الطهو �سرائح �سمك طرية )فـيليه( �سرائح �سمك طرية )فـيليه( 

منتجات غذائية معدة من ال�سمك, دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري, �سمك )غري حي( 

�سمك حمفوظ �سمك مملح, بي�ض ال�سمك املعالج, �سمك معلب, رقائق بطاطا, زيت الكتان 

آلأغرا�ض الطهو, منتجات غذائية معدة من ال�سمك, فواكه مثلجة, فواكه جممدة, رقائق 

فواكه هالم )جلي( الفواكه ق�سور فواكه, فواكه حمفوظة, فواكه حمفوظة فـي الكحول, 
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الفواكه, فواكه مغطاة  اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  لب فواكه, �سلطة فواكه, فواكه مطبوخة 

بال�سكر, فواكه مثلجة, فواكه معلبة حلوم ال�سيد, )غري حية(, زيت �سم�سم )ثوم حمفوظ 

حم�ض  ف�سيخ  �سمك  خنزير  فخذ  زجنبيل  مربى  خملل  خيار  للطعام  )هالم(  جيالتني 

)عجينة احلم�ض( غراء ال�سمك للطعام مربيات جلي )هالم( للطعام ع�سري خ�سراوات 

للطبخ كفـري )م�سروب من اللنب( كفـري )م�سروب من اللنب( كومي�ض )م�سروب من اللنب( 

كومي�ض )م�سروب من اللنب( دهن خنزير للطعام, اأع�ساب بحرية حمم�سة اللي�ستني )مادة 

الكبد,  حلم  الطهو,  آلأغرا�ض  الكتان  بذر  زيت  حمفوظ  عد�ض  الطهو,  آلأغرا�ض  دهنية( 

عجينة, حلم الكبد, �سرطان بحري )غري حي( جراد بحري )غري حي( رقائق بطاطا قليلة 

للطعام,  احليوانات  عظم  نخاع  فواكه,  مربى  نباتي,  �سمن  ال�سفراء,  الذرة  زيت  الدهن, 

حلوم خال�سات حلم, هالم حلم, حلم حمفوظ, حلم معلب, حلوم مملحة, حليب )لنب 

فـيها(  ال�سائد  هو  احلليب  )يكون  احلليب  للطعام)م�سروبات(  زيتون  زيت  األبوميني(, 

بلح  اآلأ�سماك مو�سية اخل�سار, فطر حمفوظ,  منتجات حليب, خمفوق احلليب, مو�سية 

البحر )غري حي( بندق حم�سر, زيت زيتون للطعام زيتون حمفوظ, ب�سل حمفوظ, حمار 

)غري حي( زيت لب النخيل للطعام, زيت نخيل للطعام, عجينة حلم الكبد, عجينة حلم 

ق�سور  للطعام,  بكتني  حمفوظة,  بازآلء  معالج,  �سوداين  فول  �سوداين,  فول  زبدة  الكبد, 

بطاطا  رقائق  خنزير,  حلم  غذائية,  كمادة  معد  طلع  غبار  خملالت,  خملالت,  فواكه, 

)غري  دواجن  حلوم  مقلية  بطاطا(  بي�ض)فطائر  �سفار  بطاطا(,  )رقائق  بطاطا  رقائق 

حلم  من  �سجق  الب�سري  لال�ستهالك  بروتني  حي(  )غري  قريد�ض  م�سحوق  بي�ض  حية( 

اخلنزير والدم لب فواكه زبيب زيت لفت للطعام اإنفحة )خمرية اللنب من معدة العجل( 

�سلطة فواكه �سلطة خ�سراوات �سلمون �سمك مملح حلوم مملحة �سردين خملل امللفوف 

�سجق عجينة �سجق خيار البحر, )غري حي( بذور معاجلة بذور معاجلة بذور عباد ال�سم�ض 

املعاجلة زيت �سم�سم اأ�سماك ق�سرية, )غري حية( جمربي, )غري حي( �سرنقات دودة القز 

لال�ستهالك الب�سري اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه, رقائق بطاطا مقلية, بي�ض حلزون 

�سوربات  اخل�سراوات  �سوربة  م�ستح�سرات  ال�سوربة  آلإعداد  م�ستح�سرات  لال�ستهالك 

حي(  )غري  بحري,  جراد  احلليب(  )بديل  ال�سويا  حليب  للطعام  حمفوظ  �سويا  فول 

اأع�ساب  ال�سم�سم(  ال�سم�ض للطعام طحينية )عجينة بذور  دهن ما�سية للطعام زيت عباد 
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بحرية حمم�سة توفو )فول �سويا خممر( ع�سري بندورة للطبخ معجون بندورة كر�ض 

خ�سراوات  ع�سري  تونا,  �سمك  حمفوظة(  ال�سوربة)كماأة  آلإعداد  م�ستح�سرات  )معدة(, 

للطبخ �سلطة خ�سراوات م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات خ�سراوات مطبوخة خ�سراوات 

خمي�ض  لنب  للطعام  طحالب  خال�سات  معلبة  خ�سراوات  حمفوظة  خ�سراوات  جمففة 

ق�سدة خمفوقة بيا�ض بي�ض لنب رائب )زبادي( لنب رائب )زبادي( �سفار بي�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل آلفلوك�ض ال�سناعية - اأحمد عطايا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حارة الناعمة, حمافظة جبل لبنان, قطاع ال�سوف, لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154293   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه حمفوظة )فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة, هالم )جيلي( 

ومنتجات  والنب  والزبدة  واجلبنة  احلليب  البي�ض,  بال�سكر,  مطبوخة  وفواكه  ومربيات 

احلليب, الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ار. كيه. جاناباثي �سيتيار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 138, موثور رود, فـريانامباآليام فـيليج, كنجايام, 638701, تاميلنادو, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154327   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  واآلإعالن,  الدعاية  )خدمات  الفنادق  اأعمال  اإدارة 

اآلأعمال, توجيه اآلأعمال, تفعيل الن�ساط املكتبي, خدمات 

خدمات  والفنادق,  اآلأعمال  توجيه  خدمات  والفنادق,  اآلأعمال  وترويج  وت�سويق  اإدارة 

�سكرتارية اآلأعمال, خدمات الدعاية واآلإعالن, واآلإعالن عن العقارات التجارية اأو ال�سكنية, 

اآلإعالنية,  واللوحات  اآلإعالنات  عر�ض  لوحات  تاأجري  العقارية,  املزادات  واإدارة  تنظيم 

خدمات البيع بالتجزئة فـي املتاجر متعددة اآلأق�سام وال�سوبر ماركت وخا�سة بيع جميع 

املعار�ض  وتنظيم  واإدارة  ترتيب  التذكارية,  والهدايا  العينات  توزيع  الغذائية,  املواد  اأنواع 

توفـري  التجارية,  اآلإعالنات  لغايات  املعار�ض  تنظيم  التجارية,  والغايات  اآلأعمال  لغايات 

ت�سهيالت آلجتماعات اآلأعمال, تاأجري امل�ساحات اآلإعالنية, ت�سويق العقارات, حتليل ت�سويق 

العقارات, ترويج املبيعات لالآخرين, ن�سر مواد الدعاية واآلإعالن,(, دعاية واإعالن )تزيني 

واجهات املحالت التجارية, تاأجري اللوحات اآلإعالنية, الدعاية واآلإعالن, خدمات مراكز 

الت�سوق, توفـري خدمات املعلومات واآل�ست�سارات وخدمات امل�سورة املتعلقة بكافة اخلدمات 

املذكورة اآنفا, خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري, وذلك لتمكني عامة الزبائن 

اأون   ( اآلإنرتنت  طريق  عن  وال�سراء  البيع  خدمات  احلاجة,  عند  و�سرائها  معاينتها  من 

آلين(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل آلفلوك�ض ال�سناعية - اأحمد عطايا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حارة الناعمة, حمافظة جبل لبنان, قطاع ال�سوف, لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154353   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلأرز, معكرونـــة ونودلـــز )معكرونـة رقيقـــة(,  قهوة )القهوة وال�ســاي والكاكــاو وبدائلهـا, 

والفطائر  اخلبز  احلــــبوب,  مـــن  امل�سنوعـــة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو,  التابيوكا 

واحللويات, ال�سوكوآلتة, بوظة )اآي�ض كرمي(, �سراب )مثلجات( ومثلجات اأخرى �ساحلة 

لالأكل, �سكر, ع�سل النحل, الع�سل اآلأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, امللح, توابل, بهارات, 

اأع�ساب حمفوظة, خل, ال�سل�سات والتوابل اآلأخرى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ار. كيه. جاناباثي �سيتيار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 138, موثور رود, فـريانامباآليام فـيليج, كنجايام, 638701, تاميلنادو, الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154362   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية, م�سروبات,)مياه معدنية, مياه الينابيع, مياه ال�سرب ال�سحية )ماء الينابيع(, 

ماء ال�سودا, ع�سري اخل�سراوات والفواكه ومركزاتها وم�ستخل�ساتها, امل�سروبات الغازية 

م�سروبات الطاقة ) غري الكحولية(, امل�سروبات الريا�سية الغنية بالربوتني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية لالأغذية �ض.م.ل )ايكوف(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: لبنانية, جبل لبنان, احلدث, اوتو�سرتاد احلدث ال�سويفات, ملك عز 
الدين عقار رقم 804, من منطقة احلدث القارية, لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155167   

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر )�سجائر, �سيجار, التبغ اخلام وامل�سنع واملنكه واملع�سل, علب �سيجار, علب �سجائر, 

ووبرابي�ض  اآلأرجيلة  بها  واملعني  املدخنني  اأدوات  رفـيع(,  )�سيجار  �سيجاريلو  م�سغ,  تبغ 

اآلأراجيل وفالتر لل�سجائر, �سجائر اإلكرتونية و�سائل لل�سجائر اآلإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بكريات للتجارة العامة )ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأوفـي�ض تاور, مرا�سي درايف, بيزني�ض بيه,  2802, وي�ستربي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 

دبي, اآلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156002   

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبـــي )جهاز  النـــووي لال�ستخـــدام  الريبي  النووي واحلم�ض  اأجهزة لفح�ض احلم�ض 

وم�سببات  الريبـــي  النـــووي  واحلمـــ�ض  النووي  احلمـــ�ض  لفح�ض  البيطري  الت�سخي�ض 

لفح�ض  طبي  ت�سخي�ض  جهاز  اآلأخرى,  البيولوجية  واآلأن�سجـــة  والربوتينات  اآلأمرا�ض 

احلم�ض النووي, واحلم�ض النووي الريبي, وم�سببات اآلأمرا�ض, والربوتينات, واآلأن�سجة 

الطبية  لالأغرا�ض  الدم  فح�ض  جهاز  الطبي,  للطاقـــم  اأقنـــعة  اآلأخـــرى,  البيولوجية 

تكوين  مراقبـــة  جهـــاز  والبيطرية(,  الطبية  لالأغـــرا�ض  احلرارة  موازين  والبيطرية, 

الريبي  النووي  النووي واحلم�ض  البيطري لفح�ض احلم�ض  الت�سخي�ض  اجل�سم )جهاز 

طبي  ت�سخي�ض  جهاز  اآلأخرى,  البيولوجية  واآلأن�سجة  والربوتينات  اآلأمرا�ض  وم�سببات 

والربوتينات,  اآلأمرا�ض,  وم�سببات  الريبي,  النووي  واحلم�ض  النووي,  لفح�ض احلم�ض 
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لالأغرا�ض  الدم  فح�ض  جهاز  الطبي,  للطاقم  اأقنعة  اآلأخرى,  البيولوجية  واآلأن�سجة 

الطبية والبيطرية, موازين احلرارة لالأغرا�ض الطبية والبيطرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريدو دياجنو�ستك�ض بيوميديكال بي تي اأي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 491 بي ريفـري فايل رود. #06-01 فايل بوينت, �سنغافورة 248373, 

�سنغافورة, 491, #06-01, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156003   

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيطرية,)م�ستح�سرات حيوية  اأو  لغايات طبية  امل�ستخدمة  م�ستح�سرات حيوية بخالف 

كيميائية آلأغرا�ض علمية  بيطرية(, م�ستح�سرات  اأو  لغايات طبية  امل�ستخدمة  )بخالف 

)بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية(, مواد كيميائية للتحاليل املخربية )بخالف 

امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية(, كوا�سف كيميائية )بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية 

اأو بيطرية(, خمائر آلأغرا�ض كيميائية, اإنزميات آلأغرا�ض �سناعية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريدو دياجنو�ستك�ض بيوميديكال بي تي اأي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 491 بي ريفـري فايل رود. #06-01 فايل بوينت, �سنغافورة 248373, 

�سنغافورة, 491, #06-01, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156023   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستخدمة  بخالف  مراقبة  اأجهزة  املخترب,  )اأدوات  املخربيـــة  للتجــارب  تقطــري  وحدات 

اأنابيب  منزلية,  اأو  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  للقيا�ض  قطارات  طبية,  لغايات 

الكيميائية,  اآلأجهزة  الكيميائية,  اآلأدوات  �سعرية,  اأنابيب  اآلختبار,  اأنبوب  رف  اختبار, 

اأجهزة  املخترب,  )اأدوات  كيميائية  واأدوات  اأجهزة  اآيل(,  كمي  عداد  الفلور�سنت,  مطياف 

لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  للقيا�ض  قطارات  طبية,  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  مراقبة 

طبية اأو منزلية, اأنابيب اختبار, رف اأنبوب اآلختبار, اأنابيب �سعرية, اآلأدوات الكيميائية, 

ا�ست�سراب لال�ستخدام  اأجهزة  اآيل(,  الفلور�سنت, عداد كمي  الكيميائية, مطياف  اآلأجهزة 

املخربي)اأدوات املخترب, اأجهزة مراقبة بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية, قطارات للقيا�ض 

اأنابيب  اأنبوب اآلختبار,  اأنابيب اختبار, رف  اأو منزلية,  امل�ستخدمة لغايات طبية  بخالف 

�سعرية, اآلأدوات الكيميائية, اآلأجهزة الكيميائية, مطياف الفلور�سنت, عداد كمي اآيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريدو دياجنو�ستك�ض بيوميديكال بي تي اأي. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 491 بي ريفـري فايل رود. #06-01 فايل بوينت, �سنغافورة 248373,, 
491, #06-01, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156050   

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)كوا�سف اآلختبار الت�سخي�سية لالأغرا�ض الطبية, كوا�سف اآلختبار الت�سخي�سية لالأغرا�ض 

بيطرية,  لغايات  ت�سخي�سية  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  ت�سخي�ض  م�ستح�سرات  البيطرية, 

م�ستح�سرات اإنزميية لغايات طبية, م�ستح�سرات اإنزمييـــة لالأغرا�ض البيطرية, امل�ستح�سرات 

كوا�سف  البيطرية,  لالأغرا�ض  البكترييـــة  امل�ستحـــ�سرات  الطبية,  لالأغرا�ض  البكتريية 

امل�ستح�سرات  البيطريـــة,  لالأغـــرا�ض  التخمـــري  كوا�ســـف  الطبية,  لالأغــرا�ض  التخمري 
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حيوية  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  حيوية  م�ستح�سرات  الطبية,  لالأغرا�ض  الكيميائية 

لغايات بيطرية, م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدآلنيـــة, كوا�سف اآلختبار الت�سخي�سية 

م�ستح�سرات  البيطرية,  لالأغرا�ض  الت�سخي�سية  اآلختبار  كوا�سف  الطبية,  لالأغرا�ض 

ت�سخي�ض لغايات طبية, م�ستح�سرات ت�سخي�سية لغايات بيطريـــة, م�ستح�سرات اإنزميية 

البكتريية  امل�ستح�سرات  البيطريــــة,  لالأغرا�ض  اإنزميية  م�ستحــ�سرات  طبيـــة,  لغايـــات 

التخمري  كوا�سف  البيطريـــة,  لالأغرا�ض  البكتريية  امل�ستح�سرات  الطبــية,  لالأغرا�ض 

الكيميائية  امل�ستح�سرات  البيطرية,  لالأغرا�ض  التخمري  كوا�سف  الطبيــة,  لالأغرا�ض 

لغايات  حيوية  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  حيوية  م�ستح�سرات  الطبيــة,  لالأغرا�ض 

بيطرية, م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدآلنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريدو دياجنو�ستك�ض بيوميديكال بي تي اأي. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 491 بي ريفـري فايل رود. #06-01 فايل بوينت, �سنغافورة 248373, 
491, #06-01, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156297   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكهربائيني )تركيب واإ�سالح اآلأدوات ال�سحية وتركيب ومتديد واإ�سالح اآلأعمال 

الكهربائيه وتركيب واإ�سالح اأجهزه التكييف(, تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء)تركيب 

واإ�سالح اآلأدوات ال�سحية(, مد الكابالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن طالب البلو�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156426   

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلت�سال  الكبلي,  بالتلفزيون  البث  )اآلت�ساآلت,  احلا�سوبية  الطرفـيات  عرب  اآلت�ساآلت 

عرب الطرفـيات احلا�سوبية, اآلت�سال عرب �سبكات اآلألياف الب�سرية, اآلت�سال بالتلغراف, 

الن�سرات  لوحات  خدمات  الكمبيوتر,  عرب  وال�سور  الر�سائل  نقل  بالتلفونات,  اآلت�سال 

اآلإلكرتونية )خدمات اآلت�سال(, معلومات حول اآلت�ساآلت, وكاآلت اآلأنباء, توفـري قنوات 

العاملية  بال�سبكة  اآلرتباط  عرب  اآلت�ساآلت  تقدمي  بعد,  عن  الت�سوق  خلدمات  ات�سال 

بالراديو,  اآلإذاعة  عاملية,  كمبيوتر  ب�سبكات  امل�ستخدم  تو�سيل  اإمكانية  توفـري  للكمبيوتر, 

ات�سال  قنوات  توفـري  ال�سناعية,  اآلأقمار  عرب  اآلإر�سال  اأو  البث  اآلت�سال,  معدات  تاأجري 

خلدمات الت�سوق عن بعد, خدمات توجيه وتو�سيل اآلت�ساآلت عن بعد, البث بالتلفزيون, 

البث  �سلكية,  خدمات  اآلإنرتنت,  عرب  معايدة  بطاقات  اإر�سال  الرقمية,  امللفات  اإر�سال 

الال�سلكي, اآلت�ساآلت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي اآي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اآلإمارات  دبي,  لالإعالم,  دبي  مدينة  �سي,  بي  ام  املبنى:   ,5 الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
حـــــق األأولويـــــــــة: ) رقم اآلأولوية: 006508/2022 - تاريخ اآلأولوية: 2022/7/13 - بلد 

) KW :اآلأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156428   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية )حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية, اإقامة ح�س�ض لياقة 

الرتفـيه,  عن  معلومات  والتعليم,  الرتبية  عن  معلومات  ال�سوت,  ت�سجيل  اإعادة  بدنية, 

اإنتاج اأفالم بخالف اأفالم الدعاية واآلإعالن, تعليمات الريا�سة البدنية, خدمات النوادي 

بخالف  ت�سميم  خدمات  ال�سحة(,  على  واحلـــفاظ  البدنيـــة  للياقـــة  )تدريـــب  ال�سحيـــة 
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امل�ستخدمة لغايات الدعاية واآلإعالن, عر�ض متثيليات حية, الت�سوير بامليكروفلم, تزويد 

العار�سني للفنانني, ا�ستوديوهات �سينمائية, توفـري ت�سهيالت دور ال�سينما, خدمات التاأليف 

املو�سيقي, قاعات مو�سيقية, خدمات مرا�سلي اآلأنباء, خدمات اآلورك�سرتا, تنظيم املباريات 

التعليمية,  اأو  الثقافـية  املعار�ض لالأغرا�ض  اأو الرتفــــيه(, تنظيم  املنافـــ�سات )للتعـــليم  اأو 

املباريات  ال�سوت)تنظيم  ت�سجيل  اإعادة  احلفالت(,  متعهدي  )خدمات  العرو�ض  تنظيم 

تنظيم  البدنية,  الرتبية  البدنية(,  للياقة  )تدريب  ال�سخ�سي  املدرب  الريا�سية, خدمات 

حفالت )ترفـيه(, اإنتاج املو�سيقى, اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون, اإنتاج عرو�ض م�سرحية, 

ريا�سية,  ت�سهيالت  توفـري  للتنزيل,  القابلة  الفورية غري  اآلإلكرتونية  املطبوعات  توفـري 

ن�سر ن�سو�ض بخالف ن�سو�ض  الفورية,  اآلإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  الكتب,  ن�سر 

الدعاية واآلإعالن, الرتفـيه بالراديو, خدمات ا�ستديوهات الت�سجيل, تاأجري معدات اإر�سال 

اأجهزة  تاأجري  ال�سينمائية,  اآلأفالم  تاأجري  الفـيديو,  كامريات  تاأجري  ال�سوت,  وا�ستقبال 

اآلإ�ساءة للم�سارح اأو ا�ستوديوهات التلفزيون, تاأجري بروجكرتات )اآآلت عر�ض( وملحقاتها, 

ال�سوت,  م�سجالت  تاأجري  العر�ض,  م�ساهد  تاأجري  والتلفزيون,  الراديو  اأجهزة  تاأجري 

الرتبية البدنية )تاأجري معدات الريا�سة( عدا املركبات, تاأجري املالعب الريا�سية, تاأجري 

م�سجالت  تاأجري  الفـيديو,  كامريات  تاأجري  التن�ض,  مالعب  تاأجري  م�سرحية,  م�ساهد 

الريا�سية,  املع�سكرات  خدمات  الفـيديو,  اأ�سرطة  تاأجري  ال�سريطية,  باحلافظات  الفـيديو 

التذاكر, توقيت  امل�سرحي, خدمات وكاآلت  اآلإنتاج  التلفزيوين,  اآلأفالم, الرتفـيه  ترجمة 

ت�سجيل  الفـيديو,  اأفالم  اإنتاج  الفـيديو,  اأ�سرطة  اإعداد  الرتجمة,  الريا�سية,  املنا�سبات 

اأ�سرطة الفـيديو, كتابة ن�سو�ض بخالف ن�سو�ض الدعاية واآلإعالن, التعليم والتهذيب, 

التدريب, الرتفـيه, اآلأن�سطة الريا�سية والثقافـية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �سي اآي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اآلإمارات  دبي,  لالإعالم,  دبي  مدينة  �سي,  بي  ام  املبنى:   ,5 الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
حـــــق األأولويـــــــــة: ) رقم اآلأولوية: 006509/2022 - تاريخ اآلأولوية: 2022/7/13 - بلد 

) KW :اآلأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156935   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة بركاء الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157677   

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع اأوعية من الورق اأو من الورق املقوى املموج لالأغذية وامل�سروبات واآلأغرا�ض اآلأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوطنية العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157715   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيون الربميي املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158951   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتفـيه(,  اأو  املناف�سات )للتعليم  اأو  املباريات  الرتفـيه, تنظيم  الت�سلية )خدمات  خدمات 

توفـري  الرتفـيه,  عن  معلومات  الريا�سية,  املنا�سبات  توقيت  الريا�سية,  املباريات  تنظيم 

اإر�ساد  اآل�ستادات,  مرافــــق  تاأجيـــر  الريا�ســـية,  املع�سكـــرات  خدمـــات  ريا�ســـية,  ت�سهيـــالت 

)تدريبات  ال�سحية  النوادي  خدمات  املتجولة,  املكتبات  خدمات  الكتب,  ن�سر  )التدريب(, 

اللياقة البدنية وال�سحية(, تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات, خدمات املدرب ال�سخ�سية 

)تدريبات اللياقة املدنية(, اإجراء ف�سول اللياقة البدنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريتور انرتنا�سونال كو, ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب. 957 اوف�سور انكوربوري�سنز �سنرت, رود تاون, تورتوآل, جزر 

العذراء الربيطانية, جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158952   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتفـيه(،  اأو  املناف�سات )للتعليم  اأو  املباريات  الرتفـيه، تنظيم  الت�سلية )خدمات  خدمات 

توفـري  الرتفـيه،  عن  معلومات  الريا�سية،  املنا�سبات  توقيت  الريا�سية،  املباريات  تنظيم 

اإر�ساد  اال�ستـــادات،  مرافـــق  تاأجـــري  الريا�ســـية،  املع�سكرات  خدمـــات  ريا�ســـية،  ت�سهيــالت 

)تدريبات  ال�سحية  النوادي  خدمات  املتجولة،  املكتبات  خدمات  الكتب،  ن�سر  )التدريب(، 

اللياقة البدنية وال�سحية(، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، خدمات املدرب ال�سخ�سية 

)تدريبات اللياقة املدنية(، اإجراء ف�سول اللياقة البدنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريتور انرتنا�سونال كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 957 اوف�سور انكوربوري�سنز �سنرت، رود تاون، تورتوال، جزر 

العذراء الربيطانية، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 592 ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151916

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تو�سيل الطلبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدو�سري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150861

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مولدات كهربــاء، جمموعات املولدات، اأنظمــة الطــاقــــة، معــدات اأنظمــة الطــاقــــة حتديــدا 

املولدات ومولد التيار البديل واملحركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كومين�س باور جينريا�سن انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،55432 ميني�سوتا  مينيابولي�س،  اي  ان  افـينيو   73  1400 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/12

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156110

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو امل�سنع، منتجات التبغ، ال�سيجار، ال�سجائر، ال�سجائر ال�سغرية، التبغ لف  التبغ اخلام 

ال�سجائر اخلا�سة بك، تبغ الغليون، تبغ امل�سغ، تبغ ال�سعوط، كريتيك، الرذاذ، بدائل التبغ 

الت�سخني،  لغر�س  التبغ  منتجات  االإلكرتونية،  ال�سجائر  الطبية(،  لالأغرا�س  )لي�ست 

اإطالق  اأجل  من  التبغ  اأو  ال�سجائر  ت�سخني  لغر�س  واأجزاوؤها  االإلكرتونية  االأجهزة 

االأيرو�سول املحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق، حماليل النيكوتني ال�سائلة لال�ستخدام 

فالتر  ال�سجائر،  اأنابيب  ال�سجائر،  ورق  املدخنني،  اأغرا�س  االإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي 

ال�سجائر، علب التبغ، علب ال�سجائر، منف�سة ال�سجائر للمدخنني، الغليون، جهاز اجليب 

لف ال�سجائر، الوالعات للمدخنني، اأعواد الثقاب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�س براندز اأ�س اإيه اآر األ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي اأت�س، �سوي�سرا 2000، نيو �ساتل، 3 العنـوان: كواى جيرنيناود، 

�سوي�ســـرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156174

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سروبات الغازية، املركزات والع�سائر وامل�ساحيق امل�ستخدمة فـي حت�سري امل�سروبات الغازية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيويورك 10577،  رود، مدينة بريت�سيز، والية  اندر�سون هيل   700 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156175
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية )لل�سرب(، مياه غازية امل�سروبات الكربونية، م�سروبات الفاكهة ع�سائر الفاكهة 
�سراب ل�سنع امل�سروبات، اال�ستعدادات ل�سنع املياه الغازية، م�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات 

الغازية.

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

نيويورك 10577،  رود، مدينة بريت�سيز، والية  اندر�سون هيل   700 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156287
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل، �سابون التجميل )غري الدوائي(، م�ستح�سرات 
التجميل، العطور، �سابون الزينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سبار االأحمر التجارية )حمدودة امل�سوؤولية(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

املحمدية،  عبدالعزيز،  ابن  �سعود  االإمام  �سارع   2663 ارتار  بناية  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�س.ب: 9102، الريا�س 12364، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156530
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيارات، با�ستثناء ال�سيارات ذات العجلتني واملركبات ذات املحركات ذات الثالث عجالت 
والدراجات ثالثية العجالت، قطع غيار ولوازم ال�سيارات، با�ستثناء قطع غيار وتركيبات 
ال�سيارات ذات العجلتني واملركبات ذات املحركات ذات الثالث عجالت والدراجات ثالثية 

العجالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوجيو كابو�سيكي كاي�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 21-1، �سيباورا 3- ت�سوم، ميناتو-كو طوكيو 108-8410، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156534
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج ارتفاع �سغط الدم وق�سور القلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـياتري�س �سبي�سياليتى ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،26505 فـريجينيا  وي�ست  مورغانتاون،  رود  فـريي  كولينز   3711 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156796

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأفالم واقية تتكيف مع الهواتف الذكية، وحافظات الهواتف املحمولة، وحافظات الهواتف 

الذكية، وحوامل الهواتف املحمولة وحواملها، واأ�سرطة الهاتف اخللوي، وجهاز معاجلة 

البيانات، واالأفالم الواقية املالئمة ل�سا�سات الكمبيوتر، وبرامج األعاب الكمبيوتر، والقابلة 

واأجهزة   ،USB فال�س  اأقرا�س  وحمركات  اللوحية،  الكمبيوتر  اأجهزة  واأغطية  للتنزيل، 

للكمبيوتر،  الطرفـية  االأجهزة  الكمبيوتر،  ذاكرة  اأجهزة  االإ�سارات،  االإلكرتونية  االإر�سال 

احلقائب املالئمة الأجهزة الكمبيوتر املحمولة، تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل، 

�سحن  اأجهزة  اللوحي،  الكمبيوتر  املحمولة، من�سات  الكمبيوتر  من�سات مالئمة الأجهزة 

البطاريات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزين لومور ماركيتينغ كون�سالتن�سي كو. ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

دي�سرتيكت،  نان�سان  بالزا،  �سي  اي  ام  فانتا�سيا   ،2 مبنى  801ن  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سينزين، 801، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157248
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املتعلقة باالت�ساالت واالإذاعة والتلفزيون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي بي ا�س برودكا�ستنيج انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 51 وي�ست 52�سيكوند �سرتيت، نيويورك، ان واى 10019، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157250
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املتعلقة بالتعليم والعرو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي بي ا�س برودكا�ستنيج انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،10019 واى  ان  نيويورك،  �سرتيت،  دي  ان   52 وي�ست   51 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157251

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املرافق  املرافق حلماية  اإلى  االأفراد  لتنظيم و�سول  املتكاملة  واملرافق  االأمن  اإدارة  اأنظمة 

واالأ�سول املوجودة فـي املرافق الإدارة الت�سغيل املادي للمرافق والإبالغ املعلومات عن ذلك، 

والطابعات،  الكمبيوتر،  العامة، وحمطات  االأغرا�س  ذات  الكمبيوتر  اأجهزة  فـي ذلك  مبا 

ووحدات التحكم فـي النظام املخ�س�سة، وبطاقة الو�سول اأجهزة القراءة ولوحات املفاتيح 

الرقمية، ومرحالت تبديل االإخراج للتحكم فـي مزاليج االأبواب وبرامج الكمبيوتر، برامج 

الكمبيوتر لتنظيم و�سول االأفراد اإلى املرافق حلماية املرافق واالأ�سول املوجودة فـي املرافق 

الإدارة الت�سغيل املادي للمرافق ولالإبالغ عن املعلومات املتعلقة بها واأدلة امل�ستخدم املوزعة 

معها، اأجهزة كمبيوتر لالأغرا�س العامة، حمطات الكمبيوتر والطابعات، ووحدات حتكم 

النظام االإلكرتوين املخ�س�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سين�سورماتيك اإلكرتونيك�س، اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6600 كونغري�س افنيو، بوكا راتون، اف ال 33487، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157252
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفاكهة  م�سروبات  الكحولية،  غري  امل�سروبات  من  وغريها  الغازية  واملياه  املعدنية  املياه 
وع�سائر الفاكهة، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستوكلي، فان كامب، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 555 وي�ست مونرو �سرتيت، �سيكاغو، الينوي، 

60661-3716، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157253
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ، اأغرا�س املدخنني اأعواد الكربيت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوماري، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 675 جايتواي �سنرت درايف �سويت ايه، �سان ديغو، �سي ايه 92102، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ر.ب: 112، �س.ب: 2027
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157428
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحماية  واملحروقات  والبرتول  الطاقة  جماالت  فـي  واملوؤمترات  الندوات  وعقد  تنظيم 
البيئة والتكنولوجيا والعلوم.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

بلد   -  2022/3/9 االأولوية:  تاريخ   -  97302514 االأولوية:  )رقم  األأولــويــــــة:  حـــــــق 
) US :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157439
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفـيه، االأن�سطة الريا�سية والثقافـية، االأكادمييات )للرتبية 
والتعليم(، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية وال�سيمنار والندوات وور�سات العمل )تدريب(، 
مدار�س داخلية، ن�سر الكتب، خدمات مع�سكرات العطالت واملع�سكرات الريا�سية )للرتفـيه(، 
اأو الرتفـيهية، دورات درا�سية باملرا�سلة، معلومات  اأو املناف�سات التعليمية  تنظيم املباريات 
املكتبي  الن�سر  والتعليم،  الرتبية  خدمات  التعليمية،  االمتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن 
)ن�سائح  املهني  التوجيه  التعليمية،  اأو  الثقافـية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  االإلكرتوين، 
املكتبات  خدمات  التدري�س،  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  تدريبية(،  اأو  تعليمية 
املطبوعات  توفـري  )ا�ستعرا�س(،  العملي  التدريب  البدنية،  الرتبية  مدار�س  املتجولة، 
االإلكرتونية الفورية غري قابلة للتنزيل، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية الفورية، ن�سر 

ن�سو�س ما عدا ن�سو�س الدعاية واالإعالن، تف�سري لغة االإ�سارة، التدري�س.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميبل بري جلوبال �سكولز ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

بريتي�س  فانكوفر،  نورث  اأفـينيو،  تري�س  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كولومبيا، فـي اآر بي، كندا، 1430، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157444
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفـيه، االأن�سطة الريا�سية والثقافـية، االأكادمييات )للرتبية 
والتعليم(، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية وال�سيمنار والندوات وور�سات العمل )تدريب(، 
مدار�س داخلية، ن�سر الكتب، خدمات مع�سكرات العطالت واملع�سكرات الريا�سية )للرتفـيه(، 
اأو الرتفـيهية، دورات درا�سية باملرا�سلة، معلومات  اأو املناف�سات التعليمية  تنظيم املباريات 
املكتبي  الن�سر  والتعليم،  الرتبية  خدمات  التعليمية،  االمتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن 
)ن�سائح  املهني  التوجيه  التعليمية،  اأو  الثقافـية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  االإلكرتوين، 
املكتبات  خدمات  التدري�س،  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  تدريبية(،  اأو  تعليمية 
املطبوعات  توفـري  )ا�ستعرا�س(،  العملي  التدريب  البدنية،  الرتبية  مدار�س  املتجولة، 
االإلكرتونية الفورية غري قابلة للتنزيل، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية الفورية، ن�سر 

ن�سو�س ما عدا ن�سو�س الدعاية واالإعالن، تف�سري لغة االإ�سارة، التدري�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميبل بري جلوبال �سكولز ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

بريتي�س  فانكوفر،  نورث  اأفـينيو،  تري�س  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كولومبيا، فـي اآر بي، كندا، 1430، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157446

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليـــم والتهذيب، التــــدريب، التـــرفـيه، االأن�سطـــة الريا�سيـــــة والثقافـيــــة، االأكادمييـــات 

)للرتبية والتعليم(، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية وال�سيمنار والندوات وور�سات العمل 

)تدريب(، مدار�س داخلية، ن�سر الكتب، خدمات مع�سكرات العطالت واملع�سكرات الريا�سية 

)للرتفـيه(، تنظيم املباريات اأو املناف�سات التعليمية اأو الرتفـيهية، دورات درا�سية باملرا�سلة، 

معلومات عن الرتبية والتعليم، االمتحانات التعليمية، خدمات الرتبية والتعليم، الن�سر 

املهني  التوجيه  التعليمية،  اأو  الثقافـية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  االإلكرتوين،  املكتبي 

خدمات  التدري�س،  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  تدريبية(،  اأو  تعليمية  )ن�سائح 

املكتبات املتجولة، مدار�س الرتبية البدنية، التدريب العملي )ا�ستعرا�س(، توفـري املطبوعات 

االإلكرتونية الفورية غري قابلة للتنزيل، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية الفورية، ن�سر 

ن�سو�س ما عدا ن�سو�س الدعاية واالإعالن، تف�سري لغة االإ�سارة، التدري�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميبل بري جلوبال �سكولز ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: تري�س اأفـينيو، نورث فانكوفر، بريتي�س كولومبيا، فـي اآر بي، كندا، 

1430، كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157456

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النظارات  عد�سات  الب�سرية،  العد�سات  الب�سر،  ت�سحيح  عد�سات  الال�سقة،  العد�سات 

ال�سم�سية، اأغطية العني، النظارات الب�سرية، النظارات ال�سم�سية، علب النظارات الب�سرية، 

علب النظارات ال�سم�سية، �سال�سل النظارات الب�سرية، �سال�سل النظارات ال�سم�سية، اإطارات 

ال�سم�سية،  النظارات  الال�سقة، عد�سات  العد�سات  ال�سم�سية،  النظارات  اإطارات  النظارات، 

وال�سينمائي،  الفوتوغرافـي  وللت�سوير  وامل�ساحية،  املالحية،  العلمية،  واالأدوات  االأجهزة 

واأدوات  واأجهزة  )االإ�سراف(،  واملراقبة  االإ�سارات،  واإر�سال  القيا�س،  والوزن،  والب�سرية، 

التحكم  اأو  تنظيم  جتميع،  حتويل،  ت�سغيل،  تو�سيل،  ومعدات  اأجهزة  والتعليم،  االإنقاذ 

حامالت  ال�سور،  اأو  االأ�سوات  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل،  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي 

البيانات املغناطي�سية، اأقرا�س الت�سجيل، االأقرا�س امل�سغوطة، اأقرا�س الفـيديو الرقمية 

وو�سائط الت�سجيل الرقمية االأخرى، اآليات االأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية، 

اآالت ت�سجيل النقد، االآالت احلا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة احلا�سوب، برجميات 

احلا�سوب، اأجهزة اإطفاء احلرائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبتيكال �سباليز كو �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: احلازمية، مار تقال، �سنرت تريبليت، 

الطابق الثاين، بلوك ب، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157458

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة املنازل ال�سكنية،  اإدارة العقارات املنزلية،  خدمات مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، 

فـي  املالية  التقييمات  املايل،  التحليل  االأموال،  روؤو�س  ا�ستثمار  ال�سم�سرة،  ال�سقق،  تاأجري 

البنوك،  )التاأمني،  املايل  التقييم  املالية،  اال�ست�سارات  املناق�سات،  لطلبات  اال�ستجابة 

تقدمي  الفكرية،  امللكية  الأ�سول  املايل  التقييم  املالية،  االأبحاث  املالية،  االإدارة  العقارات(، 

املعلومات املالية، توفـري املعلومات املالية عرب موقع على �سبكة االإنرتنت، خدمات التمويل، 

)عقارات(،  املكاتب  تاأجري  القرو�س،  متويل  �سمان،  مقابل  القرو�س  االأموال،  ا�ستثمار 

تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك، �سوؤون العقارات، خدمات وكالة العقارات، تقييم العقارات، 

ال�سم�سرة العقارية، اإدارة العقارات، تاأجري العقارات، جمع االإيجار، الو�ساطة املالية، خدمات 

الو�ساطة املالية، عرو�س اأ�سعار البور�سة، الو�ساطة فـي االأ�سهم وال�سندات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جرت كابيتال القاب�سة )ذ.م.م( و�سركة جرت العقارية )ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة العا�سمة، منطقة القبلة، قطعة 10، �سارع عبداللـه املبارك، 

العا�سمة،  وحمافظة  الكويت،   ،1 رقم  وحدة   ،11 الدور   ،1 ق�سيمة 

منطقة املرقاب، قطعة 1، �سارع عبداللـه املبارك، ق�سيمة 6اأ، الدور 18، 

وحدة رقم 6، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157604
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات ن�سائية، خوامت )جموهرات(، اأقراط، روابط الكفة اأ�ساور )جموهرات(، حلية 
�سغرية)جموهرات(، دبابي�س )جموهرات(، �سال�سل )جموهرات(، قالدات )جموهرات(، 

دبابي�س الزينة دبابي�س التعادل ال�ساعات، ال�ساعات، االأ�سرطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام ايه ليكجري ديزاين جروب انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 20 هد�سن يارد�س، نيو يورك ان واي 10001، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157645
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واالإعالن، خدمات اإدارة االأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون االأعمال، 
خدمات الوظائف املكتبية، خدمات متاجر البيع باجلملة والتجزئة التي تتميز مبجوهرات 
اجل�سم الفاخرة، االأ�ساور، م�سابك الزينة املو�سوعة على ال�سدر، اجلواهر امل�سممة ح�سب 
املجوهرات،  الكرمية،  االأحجار  من  املجوهرات  االأقراط،  ما�سية،  جموهرات  الطلب، 
ب�سكل  ارتدائها  ميكن  التي  واالأقراط  القالئد  ت�سكيالت  املقلدة،  واملجوهرات  املجوهرات 
منف�سل اأو كقطعة واحدة، القالئد، اخلوامت، �ساعات اليد واملجوهرات، جموهرات للن�ساء، 
متاجر  خدمات  املجوهرات،  تعر�س  التي  االإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 
البيع بالتجزئة التي تعر�س املجوهرات التي يتم ارتدائها على اجل�سم، االأ�ساور، م�سابك 
ما�سية،  جموهرات  الطلب،  ح�سب  امل�سممة  اجلواهر  ال�سدر،  على  املو�سوعة  الزينة 
القالئد  ت�سكيالت  املجوهرات،  املجوهرات،  الكرمية،  االأحجار  من  املجوهرات  االأقراط، 
واالأقراط التي ميكن ارتدائها ب�سكل منف�سل اأو كقطعة واحدة، القالئد، اخلوامت، �ساعات 

اليد واملجوهرات، جموهرات للن�ساء، اأقرا�س ال�ساعات املرقمة، ق�سط ل�ساعات اليد.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام ايه ليكجري ديزاين جروب انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

واي  ان  يورك  نيو  يارد�س،  هد�سن   20 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

10001، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157646
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلم بارد، اجلنب، واحللويات غري االألبان النباتية، بذور ال�سيا امل�سنعة اللحوم واالأ�سماك 
واملجمدة  املحفوظة  واخل�سراوات  الفواكه  اللحوم  م�ستخل�سات  والطرائد،  والدواجن 
واملجففة واملطبوخة، الهالم واملربيات والكومبوت، بي�س، احلليب ومنتجات االألبان، زيوت 

ودهون غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاجنارد م.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة جلبل علي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157647
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكينوا امل�سنعة، حمليات منكهة مو�سلي، جرنولة، ال�سوفان املعالج القهوة وال�ساي والكاكاو 
احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  اأرز،  ال�سناعي،  والنب 
معكرونة، اخلبز واملعجنات واحللويات، جليد �سالح لالأكل، ال�سكر والع�سل االأ�سود، اخلمرية 

والبيكنج بودر، ملح، خردل، اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات،جليد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاجنارد م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة جلبل علي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157648
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البقول والبذور والفول، الكينوا غري املجهزة، بذور ال�سيا غري املعاجلة، ال�سوفان، املنتجات 
الزراعية اخلام وغري امل�سنعة، والزراعة املائية، والب�ستنة والغابات، احلبوب والبذور اخلام 
والزهور  النباتات  الطازجة،  واالأع�ساب  الطازجة  واخل�سراوات  الفواكه  امل�سنعة،  وغري 
الطبيعية، امل�سابيح وال�ستالت والبذور للزراعة، احليوانات احلية، مواد غذائية وم�سروبات 

للحيوانات، �سراب ال�سعري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاجنارد م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة جلبل علي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157650

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الربية  للمركبات  وجتهيزات  قطع  النقل،  وو�سائل  والبحرية  واجلوية  الربية  املركبات 

واجلوية والبحرية، املركبات، املركبات ذاتية القيادة، مركبات القتال اجلوي ذاتية القيادة، 

اأو على  البحري  اأو  اأو اجلوي  الربي  للنقل  املجهزة الأغرا�س ع�سكرية، مركبات  املركبات 

القيادة،  ذاتية  النقل  مركبات  الت�ساري�س،  جلميع  م�سممة  مركبات  احلديدية،  ال�سكك 

مركبة برية يتم التحكم فـيها عن بعد، مركبات م�سفحة، ناقالت اجلند املدرعة، اأج�سام 

ذات  الطائرات  الطائرة،  املركبات  الطريان،  واآالت وم�ستلزمات  اأجهزة  للمركبات،  مدرعة 

االأجنحة الثابتة، الطائرات ذات االأجنحة الدوارة، اأجهزة النقل اجلوي، الطائرات احلربية، 

طائرات بدون طيار، املركبات اجلوية ذاتية القيادة، هياكل الطائرات، حمركات الطائرات، 

اأجهزة النقل بحرا، غوا�سات ذاتية القيادة، املركبات البحرية، املركبات التي تعمل عن بعد 

حتت �سطح البحر، املكونات الهيكلية للمركبات الربية واجلوية والبحرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق املطار، ريا�س مبنى 3706، يونت 2 ريا�س 13455، الريا�س 

�س.ب 6511، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157651

فـي الفئة 13 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأ�سلحة، الذخائر، اأ�سلحة املدفعية، القنابل، ال�سواريخ، االأ�سلحة الربية والبحرية واجلوية 

الكهرومغناطي�سي،  النب�س  اأ�سلحة  ت�سليمها جوا،  يتم  التي  التقليدية  االأ�سلحة  بعد،  عن 

القذائف املتفجرة، الطوربيدات املتفجرة، االأ�سلحة النارية، من�سات اإطالق النار )اأ�سلحة(، 

القنابل اليدوية، القنابل املوجهة، ال�سواريخ املوجهة، القذائف املوجهة، االأ�سلحة املوجهة، 

واخلراطي�س  الذخرية  وخمازن  واحلافظات  احلماالت  امل�سد�سات،  املدافع،  برج  ترو�س 

اآلية  بندقيات  القذائف،  اإطالق  اأجهزة  ال�سواريخ،  اإطالق  اأجهزة  والذخائر،  لالأ�سلحة 

)ر�سا�سات(، األغام )متفجرات(، اأنظمة حامالت الطوربيدات البحرية امل�سادة للغوا�سات، 

جهاز اإ�سقاط لل�سواريخ، دبابات )اأ�سلحة(، اأنظمة املدفعية والقتال املجنزرة وذات العجالت، 

برج املدافع، اأنظمة االأ�سلحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق املطار، ريا�س مبنى 3706، يونت 2 ريا�س 13455، الريا�س 

�س.ب 6511، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157652
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  البحرية،  املركبات  واإ�سالح  �سيانة  خدمات  الطائرات،  واإ�سالح  �سيانة  خدمات 
الربجميات  وتثبيت  احلا�سوب  اأجهزة  تركيب  خدمات  الربية،  املركبات  واإ�سالح  �سيانة 
واأجهزة االت�ساالت و�سيانتها وت�سليحها، تركيب و�سيانة واإ�سالح قطع املركبات الربية 
واجلوية والبحرية، تركيب و�سيانة واإ�سالح الدروع للمركبات الربية واجلوية والبحرية، 
تركيب و�سيانة واإ�سالح االأ�سلحة للمركبات الربية واجلوية والبحرية، تركيب و�سيانة 
واإ�سالح اأجهزة وبرجميات احلا�سوب للمركبات الربية واجلوية والبحرية، تركيب و�سيانة 
واإ�سالح برجميات ومعدات اال�ستخبارات واملراقبة واال�ستطالع، تركيب و�سيانة واإ�سالح 
ومعدات  حا�سوب  �سبكة  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  احلرب،  واأدوات  وبرجميات  معدات 
تكنولوجيا املعلومات، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأنظمة احلا�سوب، تركيب و�سيانة واإ�سالح 
و�سيانة  تركيب  االت�ساالت،  �سبكات  اأجهزة  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  االت�ساالت،  معدات 
تثبيت  للحوا�سيب،  الطرفـية  االأجهزة  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  االأمن،  اأنظمة  واإ�سالح 
و�سيانة واإ�سالح �سبكات االت�ساالت االإلكرتونية، تركيب و�سيانة وت�سليح االأ�سلحة، �سيانة 

وت�سليح املركبات، بناء ال�سفن البحرية، خدمات ور�سة ت�سليح وترميم ال�سفن البحرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق املطار، ريا�س مبنى 3706، يونت 2 ريا�س 13455، الريا�س 

�س.ب 6511، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157653
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وت�سميم  وتطوير  البحث  خدمات  احلا�سوب،  برجميات  وت�سميم  وتطوير  البحث  خدمات 
خدمات  االأ�سلحة،  ومعدات  االأ�سلحة  وت�سميم  وتطوير  البحث  خدمات  احلا�سوب،  اأجهزة 
البحث وتطوير وت�سميم اأنظمة وبرجميات الدفاع، خدمات البحث وتطوير وت�سميم اأنظمة 
وبرجميات القتال، خدمات البحث وتطوير وت�سميم املركبات الربية، خدمات البحث وتطوير 
وت�سميم مركبات القتال الربية املجنزرة ذات العجالت وقطعها وجتهيزاتها من اأجل، خدمات 
وت�سميم  وتطوير  البحث  خدمات  املدرعة،  املركبات  مهام  اأنظمة  وت�سميم  وتطوير  البحث 
الطائرات، خدمات البحث وتطوير وت�سميم هياكل الطائرات وحمركات ومكونات الطائرات، 
البحث  خدمات  للطائرات،  واالأ�سلحة  الدفاع  اأنظمة  وت�سميم  وتطوير  البحث  خدمات 
وتطوير وت�سميم املركبات البحرية، خدمات البحث وتطوير وت�سميم اأنظمة القتال البحرية 
وتقنية  واحل�سا�سات  ال�سونار  واأجهزة  الرادار  اأجهزة  وت�سميم  وتطوير  للبحث  ومكوناتها 
اأنظمة وبرجميات واأجهزة  املوجات الدقيقة واال�ست�سعار، خدمات البحث وتطوير وت�سميم 
اال�ستخبارات  واأدوات  واأجهزة  اأنظمة  وت�سميم  وتطوير  البحث  خدمات  االت�ساالت،  واأدوات 
واالأجهزة  والربجميات  االأنظمة  وت�سميم  وتطوير  البحث  خدمات  واال�ستطالع،  واملراقبة 
واالأدوات االإلكرتونية ال�سوئية، خدمات البحث وتطوير وت�سميم اأنظمة وبرجميات احلرب 
االإلكرتونية، خدمات البحث وتطوير وت�سميم اأنظمة وبرجميات احلرب ال�سيربانية، خدمات 
البحث وتطوير وت�سميم اأنظمة وبرجميات اإدارة القتال، خدمات البحث وتطوير وت�سميم 
احلرائق،  مكافحة  اأنظمة  وت�سميم  وتطوير  البحث  خدمات  املتكاملة،  االت�ساالت  اأنظمة 

خدمات الفح�س وتقدمي الن�سائح واال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة مبا �سبق ذكره.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق املطار، ريا�س مبنى 3706، يونت 2 ريا�س 13455، الريا�س 
�س.ب 6511، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157726
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي جماالت  واملقاالت  واملجالت  املجالت  فـي طبيعة  للتنزيل  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات 
الطاقة، والبرتول، واملحروقات، وحماية البيئة، والتكنولوجيا، والعلوم، واجلغرافـيا، 

والتاريخ، والثقافة، والفن، واالأحداث اجلارية.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
بلد   -  2022/3/17 االأولوية:  تاريخ   -  97316778 االأولوية:  )رقم  األأولــويــــــة:  حـــــــق 

) IN :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157727
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم  وهي  اخلريية،  اخلدمات  والبيئة،  الطاقة  ومبادرات  بق�سايا  العام  الوعي  تعزيز 
الرتويجية  الرعاية  والبيئية،  املجتمعية  اخلدمة  وم�ساريع  التطوعية  الربامج  وتنفـيذ 
لربامج التطوع وم�ساريع اخلدمة املجتمعية والبيئية، رعاية ترويجية للفعاليات الريا�سية 

والثقافـية.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
بلد   -  2022/3/17 االأولوية:  تاريخ   -  97316778 االأولوية:  )رقم  األأولــويــــــة:  حـــــــق 

) US :االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157728
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية املالية للربامج التطوعية وم�ساريع اخلدمة املجتمعية والبيئية، الرعاية املالية 
للفعاليات الريا�سية والثقافـية.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
بلد   -  2022/3/17 االأولوية:  تاريخ   -  97316778 االأولوية:  )رقم  األأولــويــــــة:  حـــــــق 

) US :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157729
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحماية  واملحروقات  والبرتول  الطاقة  جماالت  فـي  واملوؤمترات  الندوات  وعقد  تنظيم 
البيئة والتكنولوجيا والعلوم.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
بلد   -  2022/3/17 االأولوية:  تاريخ   -  97316778 االأولوية:  )رقم  األأولــويــــــة:  حـــــــق 

) US :االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157731
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم  وهي  اخلريية،  اخلدمات  والبيئة،  الطاقة  ومبادرات  بق�سايا  العام  الوعي  تعزيز 
الرتويجية  الرعاية  والبيئية،  املجتمعية  اخلدمة  وم�ساريع  التطوعية  الربامج  وتنفـيذ 
لربامج التطوع وم�ساريع اخلدمة املجتمعية والبيئية، رعاية ترويجية للفعاليات الريا�سية 

والثقافـية.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
بلد   -  2022/3/17 االأولوية:  تاريخ   -  97316791 االأولوية:  )رقم  األأولــويــــــة:  حـــــــق 

) US :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155412
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنتجات: الدراجات الكهربائية واأجزاوؤها الهيكلية، اأجزاء الدراجة الكهربائية، وهي حتديدا 
الدراجة  اأجزاء  ال�سرعة(،  فـي  )للتحكم  اخلانق  ومقب�س  للدراجات،  الكهربائية  املحركات 
الكهربائية التي مت تكييفها خ�سي�سا للدراجات الكهربائية، ويق�سد بها حتديدا، اأجهزة 
فـي  )للتحكم  اخلانق  فـي  التحكم  ومفاتيح  الكهربائية،  واملحركات  املحرك،  فـي  التحكم 
االأ�سالك،  و�سفـرية  البيانات،  عر�س  ووحدات  للدوا�سة،  امل�ساعدة  واحل�سا�سات  ال�سرعة(، 
اخللفـي  املحور  على  املوجودة  امل�سننة  العجلة  وجمموعة  امل�سننة(،  )العجالت  والرتو�س 
للدراجة، وال�سال�سل )اجلنازير(، جمموعات حتويل الدراجات الكهربائية التي تتكون من 
جمموعة البطاريات، اأجهزة التحكم فـي املحرك، واملحركات الكهربائية، ومفاتيح التحكم 
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فـي اخلانق )للتحكم فـي ال�سرعة(، واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة، ووحدات عر�س البيانات، 
و�سفـرية االأ�سالك، والرتو�س )العجالت امل�سننة(، وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على 
)بدال(  بدوا�سة  تعمل  دراجة  لتحويل  )اجلنازير(،  وال�سال�سل  للدراجة،  اخللفـي  املحور 
تبطني  اأ�سرطة  املقود،  نهاية  �سدادات  )املقاب�س(،  الدراجة  مقود  كهربائية،  دراجة  اإلى 
مقود الدراجة، ما�سك )كالب( مقود الدراجة، و�سالت )ملحقات( مقود الدراجة، مرايا 
للدراجة، رفوف )حوامل(  املقود  تثبيت  للدراجة، عمود  اأغطية مقاب�س  الدراجة،  مقود 
اأنظمة النقل )ترو�س تبديل ال�سرعة فـي الدراجة(، ويق�سد بها  خا�سة مبقود الدراجة، 
اآلية الختيار ترو�س الدراجة، وتتاألف من مقاب�س تبديل، وكابل ناقل احلركة،  حتديدا، 
والعجالت  اخللفـية  امل�سننات  علبة  االأمامية،  امل�سننات  وعلبة  للجنزير،  احلامل  والرت�س 
مقاعد  الدراجة،  مقاعد  للدراجة،  ال�سرعة  تبديل  مقاب�س  )الرتو�س(،  للدراجة  امل�سننة 
مكابح  )و�سائد(  لبادات  الدراجات،  مكابح  الدراجات،  هياكل  للدراجات،  لالأطفال  اآمنة 
الكهربائية،  الدراجات  )اأغلفة واقية( لبطارات  للدراجات، �سرتات  اأذرع مكابح  الدرجات، 
دوا�سات )بداالت( للدراجات، اإطارات الدراجات، اإطارات تيوبل�س بدون اأنابيب هواء داخلية 
للدراجات، اأنابيب هواء داخلية الإطارات للدراجات، بطانات اإطارات الدراجات الكهربائية، 
م�سخات  للدراجات،  م�سننة  عجالت  الدراجات،  لعجالت  )جنوط(  اإطارات  عجالت، 
واللوازم  الدراجات  )جنازير(  �سال�سل  للدراجات،  اإطارات  م�سخات  للدراجات،  هواء 
واالإك�س�سوارات اخلا�سة بها، ويق�سد بها حتديدا، الرت�س احلامل للجنزير، واأدلة اجلنزير، 
تدوير  مرافق  للدراجات،  تعليق  اأنظمة  اجلنزير،  )كالب(  ومم�ساك  اجلنزير  وعلب 
للدراجات، �سرات عجالت للدراجات، اأعمدة )م�ساند( مقاعد للدراجات، مالزم )مرابط( 
للدراجات،  العجالت  تثبيت  �سوكات  الدراجات،  ملقود  مقاب�س  اأطراف  للدراجات،  مقاعد 
للدراجات،  �سدمات  ممت�س  الدراجات،  الإطارات  �سعاعية  ق�سبان  للدراجات،  ترو�س 
اأجزاء الدراجة، ويق�سد  خممدات االهتزاز للدراجات، حمامل كريات داخلية للدراجات، 
م�سد  للدراجات،  قدمني  م�سند  الدراجات،  لهياكل  للطي  قابلة  مف�سالت  حتديدا،  بها 
)رفرف( لعجالت الدراجة، واقيات الطني )الوحل( للدراجات، معتقات �سريعة للدراجات، 
اأو مقعد بالدراجة عن طريق فتح واإغالق ذراع/  اآلية لربط عجلة  ويق�سد بها حتديدا، 
رافعة الكامة دون ا�ستخدام اأدوات، �سماعات راأ�س، ويق�سد بها حتديدا، اأجزاء دراجات، وهي 
�سماعات الراأ�س التي توفر، و�سلة بينية قابلة للدوران بني �سوكة الدراجة وهيكل الدراجة، 
الدراجة الكهربائية ثالثية العجالت واأجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية العجالت، وهي 
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�سناديق احلمولة، واأر�سية �سندوق ال�ساحنة، وجميعها مهياأة خ�سي�سا للدراجات ثالثية 
)ب�سائع(  حمولة  اإدراج  الكهربائية،  الدراجات  ملقطورات  األيفة  حيوانات  اإدراج  العجالت، 
الكهربائية،  للدراجات  )ب�سائع(  حمولة  مقطورات  الكهربائية،  الدراجات  ملقطورات 
للدراجات  اأطفال  دراجة  مقطورة  الكهربائية،  للدراجات  األيفة  حيوانات  مقطورات 
الكهربائية، ملحقات واإك�س�سوارات مقطورات الدراجات الكهربائية، وهي حتديدا و�سالت 
ربط املقطورات، واملحاور، واملهايئات، اأطقم العجالت، مقطورات الدراجات، اإدراج حيوانات 
حيوانات  مقطورات  للدراجات،  )ب�سائع(  حمولة  مقطورات  الدراجات،  ملقطورات  األيفة 
مقطورات  واإك�س�سوارات  ملحقات  للدراجات،  اأطفال  دراجة  مقطورة  للدراجات،  األيفة 
العجالت،  اأطقم  واملهايئات،  واملحاور،  املقطورات،  ربط  و�سالت  حتديدا  وهي  الدراجات، 
اأكيا�س  العجالت،  ثالثية  والدراجات  للدراجات  كبرية  �سالل  اأكيا�س  الدراجات،  اأجرا�س 
)حقائب( ب�سائع مهياأة خ�سي�سا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت، 
والدراجات  الدراجات  مع  لال�ستخدام  خ�سي�سا  مهياأة  ب�سائع  تخزين  )حقائب(  اأكيا�س 
ثالثية العجالت، اأكيا�س )حقائب( ت�ستخدم كـكماليات مهياأة خ�سي�سا لتثبيتها بالدراجات 
وهي  امل�ستلزمات،  حلمل  الدراجات  على  للتثبيت  �سالل  العجالت،  ثالثية  والدراجات 
حتديدا، حقائب للتثبيت على حامل الدراجة االأمامي واخللفـي وحقائب حمل االأغرا�س، 
الدراجات،  واأجزاء  للدرجات  مهياأة  نقل  حقائب  للدراجات،  املياه  زجاجة  حمل  اأقفا�س 
حامالت اأكيا�س وحقائب وزجاجات مهياأة خ�سي�سا للدراجات، اأغطية جمهزة للدراجات، 
مقاعد واأغطية مقاعد للدراجات، حامل دراجة للمركبات، م�ساند وقوف للدراجات، م�سند 
دعم جانبي لوقوف الدراجات )يتم اإنزاله ورفعه بالقدم(، اأجهزة �سد ال�سرقة للدراجات، 

اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة للدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�س اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98107 اإيه  دبليو  �سياتل،   ،201 �سويت  �سرتيت،   52 دبليو  ان   1128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155413

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإلكرتوين  التحكم  ومفاتيح  البطاريات،  جمموعة  وهي  الكهربائية،  الدراجة  اأجزاء 

وهي  البيانات،  عر�س  ووحدات  الكهربائية،  للدوا�سة  م�ساعدة  وح�سا�سات  للمحركات، 

�سا�سات عر�س )ال اي دي( اأو )ال �سي دي(، ومغناطي�س حمدد ال�سري/ ال�سرعة، اأجرا�س 

م�ست�سعرات  الكهربائية،  للدراجات  االأ�سالك  �سفـرية  ال�سرقة،  �سد  كهربائية  اإنذار 

قوة،  وم�ست�سعرات  الدوران،  عزم  وح�سا�سات  ب�سرية،  وم�ست�سعرات  االإلكرتونية،  احلركة 

وم�ست�سعرات �سرعة الرياح، وم�ست�سعرات االقرتاب، وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات، 

عدادات �سرعة الدراجات، وعدادات امل�سافات، وتاكومرتات )اأجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية( 

واأجهزة الكمبيوتر، جهاز معاجلة البيانات، م�ست�سعرات �سالمة واأمان، وهي م�ست�سعرات 

لتحديد  وم�ست�سعرات  ت�سارع،  وعدادات  ب�سرية،  ا�ست�سعار  واأجهزة  االإلكرتونية،  احلركة 

اقرتابها  اأو  وحركتها  الدراجة،  و�سع  مع  تتفاعل  وم�ست�سعرات  وامل�سافة،  احلرارة  درجة 

من املركبات، معدات �سالمة الدراجات، وهي الكامريات واالأ�سواء االحتياطية فـي حاالت 

نظارات  ال�سالمة،  الأغرا�س  وم�سيئة  عاك�سة  مالب�س  للدراجات،  واقية  خوذ  الطوارئ، 

من  واقية  واأقنعة  نظارات  ريا�سية،  نظارات  الدراجات،  ركوب  فـي  لال�ستخدام  ريا�سية 

م�ساركة  برامج  اإلى  والو�سول  واإدارة  لتن�سيق  كمبيوتر  برامج  �سم�سية،  نظارة  الغبار، 

الدراجات وتاأجريها، برنامج كمبيوتر الإن�ساء ح�ساب م�ساركة الدراجات واإدارته، وحتديد 

مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات واالأر�سفة، وحجز وا�ستئجار 

الدراجات، و�سراء ت�ساريح الدراجات والع�سويات، وتخطيط م�سارات الدراجات، وعر�س 

خرائط الدراجات، اإح�ساءات الركوب و�سجل، تاريخ الرحلة، وا�ستالم اإخطارات الركوب، 

التي  الكمبيوتر  برامج  وتاأجريها،  الدراجات  م�ساركة  اأنظمة  لت�سغيل  الكمبيوتر  برامج 

النهائيني  امل�ستخدمني  قبل  من  الدراجات  ت�سغيل  اأثناء  واإدارتها  البيانات  بجمع  تت�سم 

للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  الكمبيوتر  برامج  ومقارنتها،  النقل  رحالت  وعر�س  والإظهار 

املادية وا�ستخدامها مع  اإلى االأ�سول  اإلى املعلومات لت�سغيل االأقفال والو�سول  بالو�سول 
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االأ�سول  واإدارة  اجلغرافـي  املوقع  حتديد  فـي  ال�ستخدامها  الكمبيوتر  برامج  االأقفال، 

وتو�سيل  واإدارة  لرتتيب  الكمبيوتر  برامج  الذكية،  الهواتف  عرب  وا�ستخدامها  املادية 

الكمبيوتر  الدراجات، برامج  بتاأجري وا�ستخدام  الدفع فـيما يتعلق  املدفوعات ومعلومات 

الختبار وحتليل وتقدمي التو�سيات فـي جمال تركيب و�سبط الدراجات، برامج الكمبيوتر 

باالإنرتنت  الال�سلكي  لالت�سال  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  وجتهيزات  واأجهزة 

العاملي )جي بي ا�س(، برامج الكمبيوتر  املواقع  وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد 

الدراجة،  وموقع  الراكب،  اإح�ساءات  لتتبع  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  واأجهزة 

واالأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق، برامج الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر لتو�سيل 

وت�سغيل واإدارة الدراجات املت�سلة بال�سبكة ومكونات الدراجات املت�سلة بال�سبكة وملحقات 

الهاتف  تطبيقات  برنامج  االأ�سياء،  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة  الدراجات  واإك�س�سوارات 

اجلغرافـي  املوقع  وحتديد  وتتبع  على  املحافظة  الأغرا�س  الذكي  لالت�سال  املحمول 

وال�سحن والت�سغيل واإدارة وت�سجيل ن�ساط الدراجات الكهربائية، برامج قابلة للتنزيل فـي 

�سكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �سبكات التوا�سل االجتماعي عرب 

االإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�سات الدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�س اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98107 اإيه  دبليو  �سياتل،   ،201 �سويت  �سرتيت،   52 دبليو  ان   1128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155414
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنتجات: الدراجات الكهربائية واأجزاوؤها الهيكلية، اأجزاء الدراجة الكهربائية، وهي حتديدا 
املحركات الكهربائية للدراجات، ومقب�س اخلانق )للتحكم فـي ال�سرعة(، اأجزاء الدراجة 
الكهربائية التي مت تكييفها خ�سي�سا للدراجات الكهربائية، ويق�سد بها حتديدا، اأجهزة 
فـي  )للتحكم  اخلانق  فـي  التحكم  ومفاتيح  الكهربائية،  واملحركات  املحرك،  فـي  التحكم 
االأ�سالك،  و�سفـرية  البيانات،  عر�س  ووحدات  للدوا�سة،  امل�ساعدة  واحل�سا�سات  ال�سرعة(، 
اخللفـي  املحور  على  املوجودة  امل�سننة  العجلة  وجمموعة  امل�سننة(،  )العجالت  والرتو�س 
تتكون  التي  الكهربائية  الدراجات  حتويل  جمموعات  )اجلنازير(،  وال�سال�سل  للدراجة، 
ومفاتيح  الكهربائية،  واملحركات  املحرك،  فـي  التحكم  اأجهزة  البطاريات،  جمموعة  من 
التحكم فـي اخلانق )للتحكم فـي ال�سرعة(، واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة، ووحدات عر�س 
امل�سننة  العجلة  وجمموعة  امل�سننة(،  )العجالت  والرتو�س  االأ�سالك،  و�سفـرية  البيانات، 
تعمل  دراجة  لتحويل  )اجلنازير(،  وال�سال�سل  للدراجة،  اخللفـي  املحور  على  املوجودة 
املقود،  نهاية  �سدادات  )املقاب�س(،  الدراجة  مقود  كهربائية،  دراجة  اإلى  )بدال(  بدوا�سة 
اأ�سرطة تبطني مقود الدراجة، ما�سك )كالب( مقود الدراجة، و�سالت )ملحقات( مقود 
للدراجة،  املقود  تثبيت  عمود  للدراجة،  مقاب�س  اأغطية  الدراجة،  مقود  مرايا  الدراجة، 
فـي  ال�سرعة  تبديل  )ترو�س  النقل  اأنظمة  الدراجة،  مبقود  خا�سة  )حوامل(  رفوف 
الدراجة(، ويق�سد بها حتديدا، اآلية الختيار ترو�س الدراجة، وتتاألف من مقاب�س تبديل، 
وكابل ناقل احلركة، والرت�س احلامل للجنزير، وعلبة امل�سننات االأمامية، علبة امل�سننات 
اخللفـية والعجالت امل�سننة للدراجة )الرتو�س(، مقاب�س تبديل ال�سرعة للدراجة، مقاعد 
لبادات  الدراجات،  مكابح  الدراجات،  هياكل  للدراجات،  لالأطفال  اآمنة  مقاعد  الدراجة، 
)و�سائد( مكابح الدرجات، اأذرع مكابح للدراجات، �سرتات )اأغلفة واقية( اإطارات الدراجات 
الكهربائية، دوا�سات )بداالت( للدراجات، اإطارات الدراجات، اإطارات تيوبل�س بدون اأنابيب 
هواء داخلية للدراجات، اأنابيب هواء داخلية الإطارات للدراجات، بطانات اإطارات الدراجات 
للدراجات،  م�سننة  عجالت  الدراجات،  لعجالت  )جنوط(  اإطارات  عجالت،  الكهربائية، 
الدراجات  )جنازير(  �سال�سل  للدراجات،  اإطارات  م�سخات  للدراجات،  هواء  م�سخات 
واللوازم واالإك�س�سوارات اخلا�سة بها، ويق�سد بها حتديدا، الرت�س احلامل للجنزير، واأدلة 
اجلنزير، وعلب اجلنزير ومم�ساك )كالب( اجلنزير، اأنظمة تعليق للدراجات، مرافق تدوير 
للدراجات، �سرات عجالت للدراجات، اأعمدة )م�ساند( مقاعد للدراجات، مالزم )مرابط( 
للدراجات،  العجالت  تثبيت  �سوكات  الدراجات،  ملقود  مقاب�س  اأطراف  للدراجات،  مقاعد 
للدراجات،  �سدمات  ممت�س  الدراجات،  الإطارات  �سعاعية  ق�سبان  للدراجات،  ترو�س 
اأجزاء الدراجة، ويق�سد  خممدات االهتزاز للدراجات، حمامل كريات داخلية للدراجات، 
م�سد  للدراجات،  قدمني  م�سند  الدراجات،  لهياكل  للطي  قابلة  مف�سالت  حتديدا،  بها 
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)رفرف( لعجالت الدراجة، واقيات الطني )الوحل( للدراجات، معتقات �سريعة للدراجات، 
ذراع،  واإغالق  بالدراجة عن طريق فتح  اأو مقعد  اآلية لربط عجلة  بها حتديدا،  ويق�سد 
رافعة الكامة دون ا�ستخدام اأدوات، �سماعات راأ�س، ويق�سد بها حتديدا، اأجزاء دراجات، وهي 
�سماعات الراأ�س التي توفر و�سلة بينية قابلة للدوران بني �سوكة الدراجة وهيكل الدراجة، 
الدراجة الكهربائية ثالثية العجالت واأجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية العجالت، وهي 
�سناديق احلمولة، واأر�سية �سندوق ال�ساحنة، وجميعها مهياأة خ�سي�سا للدراجات ثالثية 
)ب�سائع(  حمولة  اإدراج  الكهربائية،  الدراجات  ملقطورات  األيفة  حيوانات  اإدراج  العجالت، 
الكهربائية،  للدراجات  )ب�سائع(  حمولة  مقطورات  الكهربائية،  الدراجات  ملقطورات 
للدراجات  اأطفال  دراجة  مقطورة  الكهربائية،  للدراجات  األيفة  حيوانات  مقطورات 
الكهربائية، ملحقات واإك�س�سوارات مقطورات الدراجات الكهربائية، وهي حتديدا و�سالت 
ربط املقطورات، واملحاور، واملهايئات، اأطقم العجالت، مقطورات الدراجات، اإدراج حيوانات 
حيوانات  مقطورات  للدراجات،  )ب�سائع(  حمولة  مقطورات  الدراجات،  ملقطورات  األيفة 
مقطورات  واإك�س�سوارات  ملحقات  للدراجات،  اأطفال  دراجة  مقطورة  للدراجات،  األيفة 
العجالت،  اأطقم  واملهايئات،  واملحاور،  املقطورات،  ربط  و�سالت  حتديدا  وهي  الدراجات، 
اأكيا�س  العجالت،  ثالثية  والدراجات  للدراجات  كبرية  �سالل  اأكيا�س  الدراجات،  اأجرا�س 
)حقائب( ب�سائع مهياأة خ�سي�سا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت، 
والدراجات  الدراجات  مع  لال�ستخدام  خ�سي�سا  مهياأة  ب�سائع  تخزين  )حقائب(  اأكيا�س 
ثالثية العجالت، اأكيا�س )حقائب( ت�ستخدم ككماليات مهياأة خ�سي�سا لتثبيتها بالدراجات 
وهي  امل�ستلزمات،  حلمل  الدراجات  على  للتثبيت  �سالل  العجالت،  ثالثية  والدراجات 
حتديدا، حقائب للتثبيت على حامل الدراجة االأمامي واخللفـي وحقائب حمل االأغرا�س، 
الدراجات،  واأجزاء  للدرجات  مهياأة  نقل  حقائب  للدراجات،  املياه  زجاجة  حمل  اأقفا�س 
حامالت اأكيا�س وحقائب وزجاجات مهياأة خ�سي�سا للدراجات، اأغطية جمهزة للدراجات، 
مقاعد واأغطية مقاعد للدراجات، حامل دراجة للمركبات، م�ساند وقوف للدراجات، م�سند 
دعم جانبي لوقوف الدراجات )يتم اإنزاله ورفعه بالقدم(، اأجهزة �سد ال�سرقة للدراجات، 

اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة للدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�س اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98107 اإيه  دبليو  �سياتل،   ،201 �سويت  �سرتيت،   52 دبليو  ان   1128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155415

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإلكرتوين  التحكم  ومفاتيح  البطاريات،  جمموعة  وهي  الكهربائية،  الدراجة  اأجزاء 

وهي  البيانات،  عر�س  ووحدات  الكهربائية،  للدوا�سة  م�ساعدة  وح�سا�سات  للمحركات، 

�سا�سات عر�س )ال اي دي( اأو )ال �سي دي(، ومغناطي�س حمدد ال�سري/ ال�سرعة، اأجرا�س 

م�ست�سعرات  الكهربائية،  للدراجات  االأ�سالك  �سفـرية  ال�سرقة،  �سد  كهربائية  اإنذار 

قوة،  وم�ست�سعرات  الدوران،  عزم  وح�سا�سات  ب�سرية،  وم�ست�سعرات  االإلكرتونية،  احلركة 

وم�ست�سعرات �سرعة الرياح، وم�ست�سعرات االقرتاب، وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات، 

عدادات �سرعة الدراجات، وعدادات امل�سافات، وتاكومرتات )اأجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية( 

واأجهزة الكمبيوتر، جهاز معاجلة البيانات، م�ست�سعرات �سالمة واأمان، وهي م�ست�سعرات 

لتحديد  وم�ست�سعرات  ت�سارع،  وعدادات  ب�سرية،  ا�ست�سعار  واأجهزة  االإلكرتونية،  احلركة 

اقرتابها  اأو  وحركتها  الدراجة،  و�سع  مع  تتفاعل  وم�ست�سعرات  وامل�سافة،  احلرارة  درجة 

من املركبات، معدات �سالمة الدراجات، وهي الكامريات واالأ�سواء االحتياطية فـي حاالت 

نظارات  ال�سالمة،  الأغرا�س  وم�سيئة  عاك�سة  مالب�س  للدراجات،  واقية  خوذ  الطوارئ، 

من  واقية  واأقنعة  نظارات  ريا�سية،  نظارات  الدراجات،  ركوب  فـي  لال�ستخدام  ريا�سية 

م�ساركة  برامج  اإلى  والو�سول  واإدارة  لتن�سيق  كمبيوتر  برامج  �سم�سية،  نظارة  الغبار، 

الدراجات وتاأجريها، برنامج كمبيوتر الإن�ساء ح�ساب م�ساركة الدراجات واإدارته، وحتديد 

مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات واالأر�سفة، وحجز وا�ستئجار 

الدراجات، و�سراء ت�ساريح الدراجات والع�سويات، وتخطيط م�سارات الدراجات، وعر�س 

خرائط الدراجات، اإح�ساءات الركوب و�سجل، تاريخ الرحلة، وا�ستالم اإخطارات الركوب، 

التي  الكمبيوتر  برامج  وتاأجريها،  الدراجات  م�ساركة  اأنظمة  لت�سغيل  الكمبيوتر  برامج 

النهائيني  امل�ستخدمني  قبل  من  الدراجات  ت�سغيل  اأثناء  واإدارتها  البيانات  بجمع  تت�سم 

للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  الكمبيوتر  برامج  ومقارنتها،  النقل  رحالت  وعر�س  والإظهار 

املادية وا�ستخدامها مع  اإلى االأ�سول  اإلى املعلومات لت�سغيل االأقفال والو�سول  بالو�سول 
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االأ�سول  واإدارة  اجلغرافـي  املوقع  حتديد  فـي  ال�ستخدامها  الكمبيوتر  برامج  االأقفال، 

وتو�سيل  واإدارة  لرتتيب  الكمبيوتر  برامج  الذكية،  الهواتف  عرب  وا�ستخدامها  املادية 

الكمبيوتر  الدراجات، برامج  بتاأجري وا�ستخدام  الدفع فـيما يتعلق  املدفوعات ومعلومات 

الختبار وحتليل وتقدمي التو�سيات فـي جمال تركيب و�سبط الدراجات، برامج الكمبيوتر 

باالإنرتنت  الال�سلكي  لالت�سال  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  وجتهيزات  واأجهزة 

العاملي )جي بي ا�س(، برامج الكمبيوتر  املواقع  وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد 

الدراجة،  وموقع  الراكب،  اإح�ساءات  لتتبع  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  واأجهزة 

واالأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق، برامج الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر لتو�سيل 

وت�سغيل واإدارة الدراجات املت�سلة بال�سبكة ومكونات الدراجات املت�سلة بال�سبكة وملحقات 

الهاتف  تطبيقات  برنامج  االأ�سياء،  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة  الدراجات  واإك�س�سوارات 

اجلغرافـي  املوقع  وحتديد  وتتبع  على  املحافظة  الأغرا�س  الذكي  لالت�سال  املحمول 

وال�سحن والت�سغيل واإدارة وت�سجيل ن�ساط الدراجات الكهربائية، برامج قابلة للتنزيل فـي 

�سكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �سبكات التوا�سل االجتماعي عرب 

االإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�سات الدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�س اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98107 اإيه  دبليو  �سياتل،   ،201 �سويت  �سرتيت،   52 دبليو  ان   1128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155416

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإلكرتوين  التحكم  ومفاتيح  البطاريات،  جمموعة  وهي  الكهربائية،  الدراجة  اأجزاء 

وهي  البيانات،  عر�س  ووحدات  الكهربائية،  للدوا�سة  م�ساعدة  وح�سا�سات  للمحركات، 

�سا�سات عر�س )ال اي دي( اأو )ال �سي دي(، ومغناطي�س حمدد ال�سري/ ال�سرعة، اأجرا�س 

م�ست�سعرات  الكهربائية،  للدراجات  االأ�سالك  �سفـرية  ال�سرقة،  �سد  كهربائية  اإنذار 

قوة،  وم�ست�سعرات  الدوران،  عزم  وح�سا�سات  ب�سرية،  وم�ست�سعرات  االإلكرتونية،  احلركة 

وم�ست�سعرات �سرعة الرياح، وم�ست�سعرات االقرتاب، وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات، 

عدادات �سرعة الدراجات، وعدادات امل�سافات، وتاكومرتات )اأجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية( 

واأجهزة الكمبيوتر، جهاز معاجلة البيانات، م�ست�سعرات �سالمة واأمان، وهي م�ست�سعرات 

لتحديد  وم�ست�سعرات  ت�سارع،  وعدادات  ب�سرية،  ا�ست�سعار  واأجهزة  االإلكرتونية،  احلركة 

اقرتابها  اأو  وحركتها  الدراجة،  و�سع  مع  تتفاعل  وم�ست�سعرات  وامل�سافة،  احلرارة  درجة 

من املركبات، معدات �سالمة الدراجات، وهي الكامريات واالأ�سواء االحتياطية فـي حاالت 

نظارات  ال�سالمة،  الأغرا�س  وم�سيئة  عاك�سة  مالب�س  للدراجات،  واقية  خوذ  الطوارئ، 

من  واقية  واأقنعة  نظارات  ريا�سية،  نظارات  الدراجات،  ركوب  فـي  لال�ستخدام  ريا�سية 

م�ساركة  برامج  اإلى  والو�سول  واإدارة  لتن�سيق  كمبيوتر  برامج  �سم�سية،  نظارة  الغبار، 

الدراجات وتاأجريها، برنامج كمبيوتر الإن�ساء ح�ساب م�ساركة الدراجات واإدارته، وحتديد 

مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات واالأر�سفة، وحجز وا�ستئجار 

الدراجات، و�سراء ت�ساريح الدراجات والع�سويات، وتخطيط م�سارات الدراجات، وعر�س 

خرائط الدراجات، اإح�ساءات الركوب و�سجل، تاريخ الرحلة، وا�ستالم اإخطارات الركوب، 

التي  الكمبيوتر  برامج  وتاأجريها،  الدراجات  م�ساركة  اأنظمة  لت�سغيل  الكمبيوتر  برامج 

النهائيني  امل�ستخدمني  قبل  من  الدراجات  ت�سغيل  اأثناء  واإدارتها  البيانات  بجمع  تت�سم 

للم�ستخدمني  ت�سمح  التي  الكمبيوتر  برامج  ومقارنتها،  النقل  رحالت  وعر�س  والإظهار 

املادية وا�ستخدامها مع  اإلى االأ�سول  اإلى املعلومات لت�سغيل االأقفال والو�سول  بالو�سول 
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االأ�سول  واإدارة  اجلغرافـي  املوقع  حتديد  فـي  ال�ستخدامها  الكمبيوتر  برامج  االأقفال، 

وتو�سيل  واإدارة  لرتتيب  الكمبيوتر  برامج  الذكية،  الهواتف  عرب  وا�ستخدامها  املادية 

الكمبيوتر  الدراجات، برامج  بتاأجري وا�ستخدام  الدفع فـيما يتعلق  املدفوعات ومعلومات 

الختبار وحتليل وتقدمي التو�سيات فـي جمال تركيب و�سبط الدراجات، برامج الكمبيوتر 

باالإنرتنت  الال�سلكي  لالت�سال  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  وجتهيزات  واأجهزة 

العاملي )جي بي ا�س(، برامج الكمبيوتر  املواقع  وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد 

الدراجة،  وموقع  الراكب،  اإح�ساءات  لتتبع  الدراجات  مع  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  واأجهزة 

واالأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق، برامج الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر لتو�سيل 

وت�سغيل واإدارة الدراجات املت�سلة بال�سبكة ومكونات الدراجات املت�سلة بال�سبكة وملحقات 

الهاتف  تطبيقات  برنامج  االأ�سياء،  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة  الدراجات  واإك�س�سوارات 

اجلغرافـي  املوقع  وحتديد  وتتبع  على  املحافظة  الأغرا�س  الذكي  لالت�سال  املحمول 

وال�سحن والت�سغيل واإدارة وت�سجيل ن�ساط الدراجات الكهربائية، برامج قابلة للتنزيل فـي 

�سكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �سبكات التوا�سل االجتماعي عرب 

االإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�سات الدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�س اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98107 اإيه  دبليو  �سياتل،   ،201 �سويت  �سرتيت،   52 دبليو  ان   1128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155417
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وهي  الكهربائية،  الدراجة  اأجزاء  الهيكلية،  واأجزاوؤها  الكهربائية  الدراجات  املنتجات: 
اأجزاء  ال�سرعة(،  فـي  )للتحكم  اخلانق  ومقب�س  للدراجات،  الكهربائية  املحركات  حتديدا 
الدراجة الكهربائية التي مت تكييفها خ�سي�سا للدراجات الكهربائية، ويق�سد بها حتديدا، 
فـي اخلانق )للتحكم  التحكم  الكهربائية، ومفاتيح  واملحركات  املحرك،  فـي  التحكم  اأجهزة 
فـي ال�سرعة(، واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة، ووحدات عر�س البيانات، و�سفـرية االأ�سالك، 
اخللفـي  املحور  على  املوجودة  امل�سننة  العجلة  وجمموعة  امل�سننة(،  )العجالت  والرتو�س 
للدراجة، وال�سال�سل )اجلنازير(، جمموعات حتويل الدراجات الكهربائية التي تتكون من 
الكهربائية، ومفاتيح التحكم  اأجهزة التحكم فـي املحرك، واملحركات  البطاريات،  جمموعة 
فـي اخلانق )للتحكم فـي ال�سرعة(، واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة، ووحدات عر�س البيانات، 
و�سفـرية االأ�سالك، والرتو�س )العجالت امل�سننة(، وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على 
املحور اخللفـي للدراجة، وال�سال�سل )اجلنازير(، لتحويل دراجة تعمل بدوا�سة )بدال( اإلى 
مقود  تبطني  اأ�سرطة  املقود،  نهاية  �سدادات  )املقاب�س(،  الدراجة  مقود  كهربائية،  دراجة 
مرايا مقود  الدراجة،  الدراجة، و�سالت )ملحقات( مقود  ما�سك )كالب( مقود  الدراجة، 
خا�سة  )حوامل(  رفوف  للدراجة،  املقود  تثبيت  عمود  للدراجة،  مقاب�س  اأغطية  الدراجة، 
مبقود الدراجة، اأنظمة النقل )ترو�س تبديل ال�سرعة فـي الدراجة(، ويق�سد بها حتديدا، اآلية 
الختيار ترو�س الدراجة، وتتاألف من مقاب�س تبديل، وكابل ناقل احلركة، والرت�س احلامل 
للدراجة  امل�سننة  والعجالت  اخللفـية  امل�سننات  علبة  االأمامية،  امل�سننات  وعلبة  للجنزير، 
لالأطفال  اآمنة  مقاعد  الدراجة،  مقاعد  للدراجة،  ال�سرعة  تبديل  مقاب�س  )الرتو�س(، 
للدراجات، هياكل الدراجات، مكابح الدراجات، لبادات )و�سائد( مكابح الدرجات، اأذرع مكابح 
للدراجات، �سرتات )اأغلفة واقية( اإطارات الدراجات الكهربائية، دوا�سات )بداالت( للدراجات، 
اإطارات الدراجات، اإطارات تيوبل�س بدون اأنابيب هواء داخلية للدراجات، اأنابيب هواء داخلية 
)جنوط(  اإطارات  عجالت،  الكهربائية،  الدراجات  اإطارات  بطانات  للدراجات،  الإطارات 
لعجالت الدراجات، عجالت م�سننة للدراجات، م�سخات هواء للدراجات، م�سخات اإطارات 
بها  بها، ويق�سد  واالإك�س�سوارات اخلا�سة  واللوازم  الدراجات  �سال�سل )جنازير(  للدراجات، 
حتديدا، الرت�س احلامل للجنزير، واأدلة اجلنزير، وعلب اجلنزير ومم�ساك )كالب( اجلنزير، 
اأنظمة تعليق للدراجات، مرافق تدوير للدراجات، �سرات عجالت للدراجات، اأعمدة )م�ساند( 
الدراجات،  ملقود  مقاب�س  اأطراف  للدراجات،  مقاعد  )مرابط(  مالزم  للدراجات،  مقاعد 
�سوكات تثبيت العجالت للدراجات، ترو�س للدراجات، ق�سبان �سعاعية الإطارات الدراجات، 
ممت�س �سدمات للدراجات، خممدات االهتزاز للدراجات، حمامل كريات داخلية للدراجات، 
اأجزاء الدراجة، ويق�سد بها حتديدا، مف�سالت قابلة للطي لهياكل الدراجات، م�سند قدمني 
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للدراجات، معتقات  الطني )الوحل(  واقيات  الدراجة،  للدراجات، م�سد )رفرف( لعجالت 
�سريعة للدراجات، ويق�سد بها حتديدا، اآلية لربط عجلة اأو مقعد بالدراجة عن طريق فتح 
واإغالق ذراع/ رافعة الكامة دون ا�ستخدام اأدوات، �سماعات راأ�س، ويق�سد بها حتديدا، اأجزاء 
الدراجة  �سوكة  للدوران بني  قابلة  بينية  توفر، و�سلة  التي  الراأ�س  �سماعات  دراجات، وهي 
وهيكل الدراجة، الدراجة الكهربائية ثالثية العجالت واأجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية 
خ�سي�سا  مهياأة  وجميعها  ال�ساحنة،  �سندوق  واأر�سية  احلمولة،  �سناديق  وهي  العجالت، 
اإدراج  الكهربائية،  الدراجات  ملقطورات  األيفة  حيوانات  اإدراج  العجالت،  ثالثية  للدراجات 
للدراجات  )ب�سائع(  حمولة  مقطورات  الكهربائية،  الدراجات  ملقطورات  )ب�سائع(  حمولة 
الكهربائية، مقطورات حيوانات األيفة للدراجات الكهربائية، مقطورة دراجة اأطفال للدراجات 
و�سالت  حتديدا  وهي  الكهربائية،  الدراجات  مقطورات  واإك�س�سوارات  ملحقات  الكهربائية، 
حيوانات  اإدراج  الدراجات،  مقطورات  العجالت،  اأطقم  واملهايئات،  واملحاور،  املقطورات،  ربط 
األيفة ملقطورات الدراجات، مقطورات حمولة )ب�سائع( للدراجات، مقطورات حيوانات األيفة 
للدراجات، مقطورة دراجة اأطفال للدراجات، ملحقات واإك�س�سوارات مقطورات الدراجات، وهي 
حتديدا و�سالت ربط املقطورات، واملحاور، واملهايئات، اأطقم العجالت، اأجرا�س الدراجات، اأكيا�س 
�سالل كبرية للدراجات والدراجات ثالثية العجالت، اأكيا�س )حقائب( ب�سائع مهياأة خ�سي�سا 
لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت، اأكيا�س )حقائب( تخزين ب�سائع مهياأة 
خ�سي�سا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت، اأكيا�س )حقائب( ت�ستخدم 
للتثبيت  �سالل  العجالت،  والدراجات ثالثية  بالدراجات  لتثبيتها  كـكماليات مهياأة خ�سي�سا 
على الدراجات حلمل امل�ستلزمات، وهي حتديدا، حقائب للتثبيت على حامل الدراجة االأمامي 
واخللفـي وحقائب حمل االأغرا�س، اأقفا�س حمل زجاجة املياه للدراجات، حقائب نقل مهياأة 
للدراجات،  وزجاجات مهياأة خ�سي�سا  اأكيا�س وحقائب  الدراجات، حامالت  واأجزاء  للدرجات 
اأغطية جمهزة للدراجات، مقاعد واأغطية مقاعد للدراجات، حامل دراجة للمركبات، م�ساند 
وقوف للدراجات، م�سند دعم جانبي لوقوف الدراجات )يتم اإنزاله ورفعه بالقدم(، اأجهزة �سد 

ال�سرقة للدراجات، اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة للدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�س اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،98107 اإيه  دبليو  �سياتل،   ،201 �سويت  �سرتيت،   52 دبليو  ان   1128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100450
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/1/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الب�سارة و�سركائه للتجارة - ت�سامنية  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الف�سول األأربعة لالأعمال �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/10/27م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107772
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/3/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1215 فـي 2017/10/22م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: لوؤلوؤة �سنا�ص املتكاملة للتجارة 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: لوؤلوؤة �سنا�ص الكاملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:324 ر.ب:312

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/10/6م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/31م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 108790

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1196 فـي 2017/5/29م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: اأنكر انوفي�شنز ليمتد

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ع�صر اجلوال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�صناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:194ر.ب:136

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �صلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/2/15م

تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/31م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 113194

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/7/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1223 فـي 2017/12/24م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: �صركة رتاج ظفار للتجارة واملقاوالت  

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �صركة القالو�صة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�صناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:275 ر.ب:211

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �صلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/10/26م

تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113412

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1244 فـي 2018/5/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: اأ�سواق وهدايا م�سقط �ص.م.م 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اأيوب م�سدق للتجارة �ص.�ص.و
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وألية الربميي، حمافظة الربميي

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/10/11م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 118173

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1274 فـي 2018/12/30م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: غ�سون الغيل للتجارة  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: زوايا �سحار احلديثة للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:20 ر.ب: 322

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 10/11/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/30م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 132076

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/3/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1322 فـي 2019/12/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الركن الدبلوما�سي  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: نوخذة العفية �ص.�ص.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:411 ر.ب:411

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 10/26/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 152680

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/10/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1438 فـي 2022/4/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: موؤيد و�سركاه 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: كنوز م�سقط لالأعمال احلديثة �ص.�ص.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:24 ر.ب:117

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 10/23/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/31م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64287

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 942 فـي 2011/5/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة الفطيم ذ.م.م  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الفطيم اتو �سنرتز �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:55 ر.ب:136

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/10/10م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/10/31م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

 �إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام 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: 111455
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/1/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ال�سروق العربي للتجارة 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: امل�ساريع املثالية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3536 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/25م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112332
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/5/1م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة قمة النظافة للتجارة  
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: موؤ�س�سة مازن العنقودي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/25م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137956

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1362 فـي 2020/10/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: خط األأمل الدولية للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: م�ساريع بوابة الباطنة العاملية �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140866

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1372 فـي 2020/12/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مناء م�سقط الع�سرية املا�سية   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مناء ال�سرق الدولية للتجارة �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 405 ر.ب: 118, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 129623

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1305 فـي 2019/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مناء م�سقط الع�سرية املا�سية   

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مناء ال�سرق الدولية للتجارة �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 405 ر.ب: 118, �سلطنة عمان 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 152485

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/6/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1435 فـي 2022/3/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة قمة النظافة للتجارة  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: موؤ�س�سة مازن العنقودي للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78901

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1031 فـي 2013/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78902

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة , قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78903

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78904
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1030 فـي 2013/10/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78905

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78906

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1031 فـي 2013/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78907

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1031 فـي 2013/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78908

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/12/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1069 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

-220-



اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78909

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/3/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1033 فـي 2013/11/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78910

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1031 فـي 2013/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217 , الدوحة , قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78911
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78912

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1031 فـي 2013/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78913

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78914

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1030 فـي 2013/10/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78915

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78916

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1031 فـي 2013/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78917

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78918

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78919

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1031 فـي 2013/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83688

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83689

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 83690

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83691

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83692
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83693

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/6/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1236 فـي 2018/3/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83694

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83695

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83696

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83697

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83698

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83699

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اي بي هولدينغز ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوريدو اأي بي ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 217, الدوحة, قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 57619

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 894 فـي 2009/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كوندور فوتوير )انديا( ليميتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كوندور فووتوير ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هندية - التجارة وال�سناعة 

هوجيواأل  منرب2,  جيت  مني  منرب11,  رود   ,5/10  - ايه  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

 ,230  349  - �سورت  فانز,  �سو�سمل,  اي�ستيت,  اند�سرتيال 
جوجرات, الهند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112854

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فليب اآوت انرتنا�سيوتال ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اف اأو. جلوبال اآي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأجنليا هاو�س, 6 �سنرتال اأفينيو, نورويت�س, نورفولك, ان اآر 

7 ات�س اآر اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/26م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112855

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 28

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/19م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فليب اآوت انرتنا�سيوتال ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اف اأو. جلوبال اآي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأجنليا هاو�س, 6 �سنرتال اأفينيو, نورويت�س, نورفولك, ان اآر 

7 ات�س اآر اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/26م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102671

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيزي بيفريج كو

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 433 دابليو . فان بورين �سرنين, �سويت 3 ان, �سيكاغو, اي ال 

60607 , الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102672

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيزي بيفريج كو

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 433 دابليو . فان بورين �سرنين, �سويت 3 ان, �سيكاغو, اي ال 

60607 , الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105102

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيزي بيفريج كو

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 433 دابليو . فان بورين �سرنين, �سويت 3 ان, �سيكاغو, اي ال 

60607 , الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105103

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1190 فـي 2017/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيزي بيفريج كو

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 433 دابليو . فان بورين �سرنين, �سويت 3 ان, �سيكاغو, اي ال 

60607 , الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111070

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/1/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1217 فـي 2017/11/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيزي بيفريج كو

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 433 دابليو . فان بورين �سرنين, �سويت 3 ان, �سيكاغو, اي ال 

60607 , الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112313

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/2/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1221 فـي 2017/12/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز انليميتيد كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإيزي بيفريج كو

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 433 دابليو . فان بورين �سرنين, �سويت 3 ان, �سيكاغو, اي ال 

60607 , الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136563

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1400 فـي 2021/7/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املثالية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ماموري جلوبال دي�سرتبيو�سن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�سناعة 

�س.ب  ليمتد,  �سريفي�سز  كوربوريت  مابلي�س  �سي/او  اي   2 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

 ,1104  -  1 واي  كيه  كاميان  جراند  هاو�س,  اأوجالند   ,309
جزر كاميان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جزر الكاميان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/2/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/6/12م 
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ا�ستــــدراك

قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �أنـــه  �إىل  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــر �إعـــــالن بدء �أعمــــال �لت�سفيــــــة ل�سركــــــة �الحتكــام للتجــارة و�ملقــاوالت - ت�سامنيــة، 

�ملن�ســــور فـــــي �جلريــــدة �لر�سميــــــة �لعــــــدد )١٤٥٤(، �ل�ســــادر بتاريــــــــخ ١٦ حمرم ١٤٤٤هـ، 

�ملو�فـــــــــق ١٤ �أغ�سط�س 2022م، �إذ ورد ��سم �ل�سركة كاالآتـي:

االحتكار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

وال�سحيــــــح هــــــــو:

االحتكام للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

باإلإ�شـارة اإلـى اإعـــالن بدء اأعمــال الت�شفيـــــة ل�شركـة م�شاريع اأر�ش جمان املتحدة �ش.م.م, 

املن�شــــــور فــي اجلريدة الر�شمية العــــدد )١٢٢٧(, الـــ�شادر بتاريـخ ٣ جمادى اإلأوىل ١٤٣٩هـ, 

اأنــه قد  اإىل  ٢٠١٨م, تنـــوه وزارة التجارة وال�شنـاعـة وترويج اإل�شتثمـار  ٢١ ينايـــر  املوافـــق 

تــم عــزل امل�شفـية الفا�شلة / جنمــة بنت را�شــد بن خلفــان احلب�شيــة, وتعيـــــني الفا�شـــل /  

عدنان بن علي بن جواد اللواتي, م�شفيـــا لل�شركـة املذكـــورة اأعــــاله, وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافة اإلأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان اإلآتي:

�ص.ب: ٦١٣ ر.ب: ١٣١

هاتف رقم: ٩٩٣٥٣٦٣٧

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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األأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات

اإعــــالن

تعلن �ألأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صات �ملذكورة �أدناه:

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات التي يحـق
لهـــا األ�صـتــــراك

ا�صــــــــم املناقـ�صــــــة
رقم 

املناق�صة

2022/12/1٩ 2022/11/2٤

)=/٥٥0 ر.ع(
خم�صمائـة 

وخم�صون ريــــاأل 
عمانـيـــــا

�ل�صركــات �ملتخ�ص�صــة 
فـي مقـاوألت �ملباين 

و�مل�صجلــــة لدى 
�ألأمانـــة �لعامـــــة 
ملجل�س �ملناق�صات 
بالدرجـة �ملمتازة

�إن�صاء وتنفيذ حمايات 
جلدر�ن �ألأودية من خطر 

تاآكل �ل�صيول مبدينة 
�صاللـــة

2022/٥٤

2022/12/1٩ 2022/11/2٤
)=/٤٥0 ر.ع(

�أربعمائـة وخم�صون  
ريــــاأل عمانـيـــــا

�ل�صركــات �ملتخ�ص�صــة 
فـي �صبكات �ل�صرف 
�ل�صحي و�مل�صجلــــة 

لدى �ألأمانـــة �لعامـــــة 
ملجل�س �ملناق�صات 
بالدرجـة �ملمتازة

�إن�صاء وتنفيذ �صبكات 
ت�صريف جتمع مياه 

�ألأمطار مبناطق خمتلفة  
مبدينة �صاللة

2022/٥٥

علــــــى  �إ�صنــــــاد  خدمـــــة  طريــــــق  عـــــــن  و�ملو��صفــــــــات  �ل�صـــروط  م�صتنـــــــد�ت  علـــــى  �حل�صــــول  ميكــــن 

�ملوقــــع �ألإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتـــى �لتاريـــخ �ملذكــــور �أعـــاله، 

على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�صتنــد عرب بو�بــة �لدفع �ألإلكرتوين باملوقع.

�أو �صيك  �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـي �صــورة �صمــان م�صرفـي  علــى جميــع �ل�صركــات 

م�صدق عليه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �صلطنة عمان أل يقل عن )1%( من قيمة �لعطاء ، معنونا 
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تاريخ  من  يوما   )٩0( ملدة  �ملفعول  و�صاري  �ملناق�صات  ملجل�س  �لعام  �ألأمني  �صعادة  با�صم 

تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء أل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، على �أن يتم 

�إرفاق �ل�صمان �مل�صرفـي �أو �ل�صيك �مل�صدق عليه مع �لعر�س �ملقدم من �ل�صركة فـي �ملوقع 

�ألإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �ألإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�صتعطــى �ألأف�صليــة فـي �ألإ�صنــاد لل�صركــات �أو �ملوؤ�ص�صـــات �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى �أكبــر 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

األأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�سلطان بن خليفة بن حمد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراجي الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الوطنية  الراجي  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  الغيثي  حمــد  بن  خليفة  بن  �شلطــان  يعلن 
  ،١٠٠٤٢٦٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣٠٣ ر.ب: ٣٢٢
هاتف رقم: ٩٩٣٣٦٨٨٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
عبداللطيف بن حممد بن خمي�ش البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج الفخامة امللكي - ت�سامنية

يعلن عبداللطيف بن حممد بن خمي�ش البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة تاج الفخامة 
امللكي - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣١١١٧١، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٣١١ ر.ب: ٤٨٧
هاتف رقم: ٩٩٣٤٧٦١٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اأحمد بن را�سد بن فهد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اآفاق اجلنوب احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اآفاق اجلنوب احلديثة  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  املقبايل  بن فهد  را�شد  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٦٥٩٣٢،  
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٢٣٥٠١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
�سعيد بن طالب بن �سعيد البدري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد البدري لالأعمال �ش.م.م

يعلن �شعيد بن طالب بن �شعيد البدري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �شعيد البدري لالأعمال 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٥١٠٩٨، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٠، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٠٤ ر.ب: ١١٧

هاتف رقم: ٩٥٥٥٥٣٢٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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فالح بن خمي�ش بن عبداللـه البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر الب�ش للتجارة - تو�سية

يعلن فالح بن خمي�ش بن عبداللـه البادي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة فجر الب�ش للتجارة - 
وحـده  وللم�شفي   ،١٠٥٦١٤٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شية، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ١١٨ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٥٢٣٣٦٦٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار ال�سمال للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن فالح بن خمي�ش بن عبداللـه البادي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة م�شار ال�شمال للتجارة 
 ،١٠٦٥٦١٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  تو�شيـــة،   - واملقــاوالت 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ١١٨ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٥٢٣٣٦٦٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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وليد بن عي�سى بن علي املع�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال ري�سوت للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�شركـــة �شمال ري�شوت للتجارة  اأنـه يقوم بت�شفـيــة  املع�شني  يعلن وليد بن عي�شى بن علي 
  ،١١٣٦٠٧٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنيــة،   - واملقـــاوالت 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ١٤٦ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٧٧٤٤٤٢٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
خالد بن حمد بن �سعيد القريني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براري ال�سويق املتكاملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن حمد بن �شعيد القريني اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة براري ال�شويق املتكاملة 
  ،١٢٠٧٠٧٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنيـــة،   - للتجـارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٧٥٨٨٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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علي بن اأحمد بن حممد املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نكت�ش للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن اأحمد بن حممد املنذري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة نكت�ش للتجارة - ت�شامنية، 
وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١١٥٤١٤، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٠/٢٤م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٢٣٤٤٦٠٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
حممد بن علي بن �سعيد البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القومية للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  القومية  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  البادي  �شعيد  بن  علي  بن  حممد  يعلن 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٨٠٥٢٢٦٣، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٥١٢

هاتف رقم: ٢٥٦٥٥٣٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتعددة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م

�شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  احل�شابات  لتدقيق  يو�شف  مو�شى  ح�شني  مقبول  مكتب  يعلن 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للهند�شة  املتعددة 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٤/١٠م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٢١٥٢٨
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣٨٥ ر.ب: ١١٤

هاتف رقم: ٢٤٧٩٩٣٥٠ فاك�ش رقم: ٢٤٧٠١٠٩٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
حممد بن �سامل بن حممد الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة خلفان بن �سعيد بن عبيد العي�سائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شامل بن حممد الهنائي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة خلفان بن �شعيد بن 
الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  العي�شائي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـــة  عبيد 
بالرقــــم ٣١٧٤٦٥٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية �سحار  - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٢٣٥٠١٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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عبداللـه بن �سالح بن �سيف الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنتجات الفنية - ت�سامنية

اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة املنتجات الفنية -  يعلن عبداللـه بن �شالح بن �شيف الها�شمي 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٤٠٨٢٧٥، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٤٦٣٦٢٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن نا�سر بن �سامل الطار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات جزماء املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن نا�شر بن �شامل الطار�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة خريات جزماء املتحدة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٠٥١٠٧، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�سويق  - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٥ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٦٣٢١٢٢

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعود بن علي بن �سعود البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل قريات الدولية �ش.م.م

يعلن �شعود بن علي بن �شعود البو�شعيدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة تالل قريات الدولية 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٤٧٧٩٦، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٨٨٨٣١٣٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح م�سقط الرائدة �ش.م.م

يعلن �شعود بن علي بن �شعود البو�شعيدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �شروح م�شقط الرائدة 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٠١٨٧٧، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٨١٥٦٥٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غدير اإبراء للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  اإبراء  غدير  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  البو�شعيدي  �شعود  بن  علي  بن  �شعود  يعلن 
التفاق  وفقا   ،٦٠٤٠٠٣٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  ت�شامنية، 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٠/٢٣م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٩٧٩٩٩٨٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار مزون العاملية �ش.م.م

العاملية  اآثار مزون  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  البو�شعيدي  �شعود  بن  �شعود بن علي  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٠٦٢٥، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٨١٥٦٥٥
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خمي�ش بن �سامل بن خمي�ش ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سابر املتحدة �ش.�ش.و

املتحدة  ال�شابر  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�شعدي  خمي�ش  بن  �شامل  بن  خمي�ش  يعلن 
التفاق  وفقا   ،١١٢٣٥٣٦ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.�ش.و، 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٠/٢٣م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩٦٣٩٦٥٩٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
عازم بن �سامل بن م�سلم اجلنيبي امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة خطوط الدقم املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عازم بن �شامل بن م�شلم اجلنيبي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة خطوط الدقم املتحدة 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٥١٤٢٦٤٤، 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
وادي �ساي - والية الدقم - حمافظة الو�سطى

هاتف رقم: ٩٦٧٧٩٧٧١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن اأحمد بن عو�ش ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة العربية �ش.م.م

العربية  النه�شة  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�شنفري  عو�ش  بن  اأحمد  بن  حممد  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ،١٠٠٥٩٢٨ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة  - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩٩٤٩٢٩٦٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

نا�سر بن حممد بن نا�سر الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال النجيد للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�شر بن حممد بن نا�شر الكلباين اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة جبال النجيد للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٧٠٧٦٥٥٠، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٩٧٩١٦٩٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حي ال�سروق املتحدة �ش.م.م
ال�شروق  حي  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه   - قانونيون  حما�شبون   - متام  اأبو  مكتب  يعلن 
املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٧٩٤٣٩، وفقا التفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - ميني زاخر مول - بجوار مباين ال�سحة - الطابق اخلام�ش 

�ش.ب: ٥٧ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: ٧٨٧٤٩٤٦٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي

موكونــد فيجــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هري�سجندرا ديبجند كرجمن و�سركاه - تو�سية
يعلن موكونــد فيجــي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة هري�شجندرا ديبجند كرجمن و�شركاه - 
تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٢١٥٩١، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٢١٨٧٦٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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بلعرب بن �سلطان بن حمد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط املدينة الراقية �ش.م.م
يعلن بلعرب بن �شلطان بن حمد الكلباين اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة خط املدينة الراقية 
وحـده  وللم�شفي   ،١٢٦١٦٠٠ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٠٤٤٤٩٩٩
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن ر�سا بن عبداحلميد �سايان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول ال�سيارات العاملية واالأعمال �ش.�ش.و
ال�شيارات  حلول  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  �شايان  عبداحلميد  بن  ر�شا  بن  حممد  يعلن 
العاملية واالأعمال �ش.�ش.و، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٤٠٨٢٤٢، 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٧٢٢٧٧٠٦٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن حممد بن را�سد احلجري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الغبي للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن حممد بن را�شد احلجري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة رمال الغبي للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٦٠٧٩٨١٤، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: ٩٨٨٨٥٤٩٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�سفــي 

را�سد بن غدير بن �سالح اجلنيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جمان للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م

جمــان  م�شاريــع  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  اجلنيبي  �شالح  بن  غدير  بن  را�شد  يعلن 
للهند�شة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٥٤٢٠٥٢، 
وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣٢٠٨١٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عمار بن حامد بن اأحمد الغزايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلن عمار بن حامد بن اأحمد الغزايل اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة اأرزاق للتطوير العقاري 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٤٣٥٢، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٢٤٠١٠٦٧
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

هدى بنت حميد بن حارث املياحية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحابة الك�سفة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
الك�شفة  �شحابة  �شركـــة  بت�شفـيــة  تقوم  اأنـها  املياحية  حارث  بن  حميد  بنت  هدى  تعلن 
للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠٩٥١٩،  
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: ٩٠ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٥٥٥٤٢٥٥

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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حممد بن علي بن �سعيد البدري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمزين للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  الرمزين  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  البدري  �شعيد  بن  علي  بن  حممد  يعلن 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧٤٢٦٧١، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٧٠ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٩٧٧٧٥٠٧٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب حممد جنا�سال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منور اآ�سيا لال�ستثمار �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة  يعلن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
منور اآ�شيا لال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٧٤٣٩٧، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
غال - بناية بن حايل١ رقم: ٢١٣ - الطابق ال�سابع - �سكة رقم ٥٠٠١  

�ش.ب: ١١٩٧ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٢٤١١٢٢٥٨ فاك�ش رقم: ٢٤٢٢٨٨٠٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اأ�سعد بن �سالح بن ح�سن البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء االإعمار املتحدة �ش.�ش.و

يعلن اأ�شعد بن �شالح بن ح�شن البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �شماء االإعمار املتحدة 
�ش.�ش.و، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٩٨٥٥، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
الغربة - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٤٧٠ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٠٥٨١١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي 

را�سد بن �سيف بن �سامل املقبايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكواكب اخلم�سة �ش.م.م

يعلن را�شد بن �شيف بن �شامل املقبايل اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة الكواكب اخلم�شة �ش.م.م، 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٣٧٨٥١٣ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٤٠٠١٠٢ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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خالد بن �سليمان بن �سالح الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارات البارزة العاملية �ش.م.م

البارزة  ال�شيارات  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  الوهيبي  �شالح  بن  �شليمان  بن  خالد  يعلن 
بالرقــــم ١٣٦١٨٢٥، وللم�شفي  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  العاملية �ش.م.م، وامل�شجلـــة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٨٢ ر.ب: ٣٢٥

هاتف رقم: ٩٩٨٨٦٤١٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارات املده�سة �ش.م.م

املده�شة  ال�شيارات  �شركـــة  بت�شفـيــة  اأنـه يقوم  الوهيبي  �شليمان بن �شالح  يعلن خالد بن 
وحـده  وللم�شفي   ،١٣٦١٥٨٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٨٢ ر.ب: ٣٢٥

هاتف رقم: ٩٩٨٨٦٤١٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحور الذهبي لالأعمال �ش.م.م

يعلن خالد بن �شليمان بن �شالح الوهيبي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة املحور الذهبي لالأعمال 
وحـده  وللم�شفي   ،١٣٠١٥٧٥ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٤٤٩ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٩٩٨٨٦٤١٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

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

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة موؤ�س�سة م�سبح النعماين للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة 
ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.�ش.و،  واملقاوالت  للتجارة  النعماين  م�شبح  موؤ�ش�شة 
الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٣٦٢١١، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٢٣٢٨٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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زكريا بن اإبراهيم بن حممد الفار�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباء املتحدة �ش.م.م

املتحدة  الرباء  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  الفار�شي  حممد  بن  اإبراهيم  بن  زكريا  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ،١٠١٨٠٩٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤١٧ ر.ب: ٣٢٠

هاتف رقم: ٩٩٨٨٠٥٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدوحة احلديثة �ش.م.م

الدوحة  �شركـــة م�شاريع  بت�شفـيــة  اأنـه يقوم  الفار�شي  اإبراهيم بن حممد  بن  يعلن زكريا 
احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٣٠١٦٣، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤١٧ ر.ب: ٣٢٠

هاتف رقم: ٩٩٨٨٠٥٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممود بن جمعة بن ح�سن ال�سعيلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز ال�سياء الطبي �ش.م.م

يعلن حممود بن جمعة بن ح�شن ال�شعيلي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مركز ال�شياء الطبي 
وحـده  وللم�شفي   ،١٢٣٤٢٨٣ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٥٥٠٧٧٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

جو�سوا دان تاركي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرتف لتطوير االأعمال �ش.م.م

�ش.م.م،  االأعمال  لتطوير  املحرتف  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  تاركي  دان  جو�شوا  يعلن 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي  بالرقــــم١٣٤٤٧٦٠،  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلـــة 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٢٣٩ ر.ب: ١٣٨

هاتف رقم: ٩٤٩٧٥٣٢٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اأبو طلحة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جابر الري�سي وفورمان ح�سني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب اأبوطلحة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جابر الري�سي وفورمان 
ح�سني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٢٥٤٤، 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٩/٤م،  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

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

�ش.ب:٣٢١ ر.ب:٣١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٣٤٠١٥٣-٩٧٠٨٨٠٢٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلظرية العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن اأحمد العجمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلظرية العاملية 
وحـده  وللم�سفي   ،١٠٥٨٤٦٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٧١١٤١١٠٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممود بن هالل بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر القرم �ش.م.م

يعلن حممود بن هالل بن حمد الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بدر القرم �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨١٦٤٨، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٩٧ ر.ب:١١٢ 

هاتف رقم:٩٦٥٨٦٣٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأغذية املبتكرة �ش.م.م

يعلن علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأغذية املبتكرة 
ال�سركاء  بالرقـم ١٧٠٦٥١٩، وفقا التفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٦م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٧١ ر.ب:١٣٠ 
هاتف رقم:٩٥١٥٥٢٥٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن �سامل بن رم�سان ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة علي �سامل ال�سحي للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

يعلن علي بن �سامل بن رم�سان ال�سحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي �سامل ال�سحي للتجارة 
وللم�سفي   ،١٤١٨٠٤٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و،  واملقاوالت 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٩٨ ر.ب:٤١٢ 

هاتف رقم:٩٣٨٠٩٩٤٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ق�سي بن هالل بن حممد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سندغة ال�ساملة �ش.�ش.و

يعلن ق�سي بن هالل بن حممد الربيعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ال�سندغة 
ال�ساملة �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٩٦٤٩، وللم�سفي 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٣٩٧٦٣٩٤ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

ناعمة بنت حمود بن عبداللـه الكعبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية للمركز الدويل الإزالة ال�سعر بالليزر �ش.م.م

تعلن ناعمة بنت حمود بن عبداللـه الكعبية اأنـها تقــوم بت�سفـيــة املركز الدويل الإزالة ال�سعر 
بالليزر �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٦٩٩٠، وللم�سفية وحـدها 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم:٩٦٦٦٦٠٤٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

عبداللـه بن عبدالرحمن بن خمي�ش الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة وادي حطاط - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن عبدالرحمن بن خمي�ش الزدجايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة قلعة وادي 
حطاط - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٠٣٣٨٢، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م، وللم�سفي وحـده  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم:٩٥٢٥٠٨٨٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

�سالح بن را�سد بن �سنني الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأيوب الها�سمي للتجارة - تو�سية

الها�سمي  اأيوب  اأبو  بت�سفـيــة �سركة  يقــوم  اأنـه  الها�سمي  را�سد بن �سنني  يعلن �سالح بن 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٥٩٠٢، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، وللم�سفي وحـده  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم:٩١١٣٥١١٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن حممد بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزيان املميزة للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن علي الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الزيان املميزة 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٥٣٠٠، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم:٩٦٢٢٦١٠٤ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

زيد بن حممد بن اأحمد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خيوط ال�سروق املتكاملة - تو�سية

 - املتكاملة  ال�سروق  يقــوم بت�سفـيــة �سركة خيوط  اأنـه  ال�سحي  اأحمد  يعلن زيد بن حممد بن 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠٩٢٥٣٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٧ ر.ب:٨٠٠ 

 هاتف رقم:٩٢٥٠٦٦٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يحيى بن حمد بن �سعيد اآل خليفني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوادر الطيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن يحيى بن حمد بن �سعيد اآل خليفني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البوادر الطيبة للتجارة 
وللم�سفي   ،١٠٧٥٥٢٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٢١٨٩٦٠٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

خالد بن حممد بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز الطريف احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن خالد بن حممد بن علي املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رموز الطريف احلديثة 
وللم�سفي   ،١١٨٥٩٥٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٨٠٠٦٦١٨ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مني�ش �سندرا�سني جيتالل غاندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع غاندي للتجارة �ش.م.م

يعلن مني�ش �سندرا�سني جيتالل غاندي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع غاندي للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٣٧٠٠، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٣٤٤ ر.ب: ١١٧

هاتف رقم: ٩٩٣٥٣٦٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

�سعيد بن حممد بن �سيف ال�سرياين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق الوطن العربي للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن حممد بن �سيف ال�سرياين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأرزاق الوطن العربي 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٩٠٦٩، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٤ ر.ب: ٦١٢
هاتف رقم: ٩٩٣٦٩٩٣٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن حميد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ودق �سحار للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �سعيد بن حميد الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ودق �سحار للتجارة �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٧٧٧٧، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة الربميي

�ش.ب: ٥٢٠ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٦٥٧٥١٣٣ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

علي بن مبارك بن علي العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ش الكربى للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن مبارك بن علي العرميي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سم�ش الكربى للتجارة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٢٤١٧٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
٢٠٢٢/٩/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٢٥ ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩٩٤١٦١٦٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

ها�سم بن �سامل بن �سليم الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ها�سم الها�سمي و�سريكه للتجارة - تو�سية

يعلن ها�سم بن �سامل بن �سليم الها�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ها�سم الها�سمي و�سريكه 
وللم�سفي   ،١٢٢٠٧٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
وحـده حـق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٩١٧٠٧١٩٩ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٦(

مكتب ماأوى للم�ساريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيطار العاملية �ش.م.م

يعلن مكتب ماأوى للم�ساريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجاري بالرقـم ١٢٨٠٠٦٨،  اأمانة ال�سجل  �سركة البيطار العاملية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
وللم�سفي وحـده حـق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - اخلوير - �سارع العلم

 بناية مركز االأمل الطبي - الطابق الثالث - �سقة رقم: ٣١
�ش.ب: ١٣١٨ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٣٣٠٧٢٨٥ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن حمد بن عبداللـه احلمادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ش ال�سيف للخدمات �ش.م.م

يعلن علي بن حمد بن عبداللـه احلمادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  �سم�ش ال�سيف للخدمات 
وحـده حـق  وللم�سفي   ،١١٠١٧٦٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: ٤٩١ ر.ب: ١٣١

هاتف رقم: ٩٢٧٥٨٨٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

املكتب اإلإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديدي للم�ساريع التجارية �ش.م.م

يعلـن املكتب اإلإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة احلديدي للم�شاريع 
انتهاء  عن   ،1252507 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  التجارية 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن �سيف بن �سامل اجلابري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة النبع ال�سافـي املتحدة للتجارة - ت�سامنية

املتحدة  ال�شافـي  النبع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  �شامل اجلابري  بن  �شيف  بن  يعلـن خالد 
عـــن   ،1094255 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سام�ش بن �سليم املفرجي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سواحي اخل�سبة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن �شام�ش بن �شليم املفرجي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شواحي اخل�شبة للتجارة 
عـــن  بالرقـــم 1144880،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنية،  واملقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب ال�سرق اإلأو�سط لتدقيق احل�سابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عارف وقي�ش للتجارة واملقاوإلت �ش.م.م 
يعلـن مكتب ال�شرق اإلأو�شط لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عارف وقي�ش للتجارة 
واملقاوإلت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1158556، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب عزان ال�سباري - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء للخدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
بالرقـــم 1352911،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  للخدمات �ش.م.م،  ال�شحراء 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن نا�سر بن حممد اليافعي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر العي�سائي و�سركائه للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن نا�شر بن حممد اليافعي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة يا�شر العي�شائي و�شركائه 
انتهاء  عـــن   ،1347009 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمود الثابت للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

للتجارة  الثابت  العمود  ل�شركـة  امل�شفي  اليافعي ب�شفـتــه  نا�شر بن حممد  يعلـن علي بن 
عـــن   ،1128194 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

وحيدة بنت إلحق بن �سعيد ال�سي�سانية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة وحيدة بنت إلحق بن �سعيد ال�سي�ساين و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية

تعلـن وحيدة بنت إلحق بن �شعيد ال�شي�شانية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة وحيدة بنت إلحق بن 
�شعيد ال�شي�شاين و�شريكتها للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1128968، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية
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مرت�سى بن ح�سن بن علي 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال عمان للتربيد �ش.م.م 
�ش.م.م،  للتربيد  �شمال عمان  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  بن علي  بن ح�شن  يعلـن مرت�شى 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1098713 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجال إلأنظمة املعلومات �ش.م.م 

يعلـن مرت�شى بن ح�شن بن علي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املجال إلأنظمة املعلومات �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1650890 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

م�سطفى بن ح�سن بن علي 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فريكو للت�سويق املحدودة �ش.م.م 
يعلـن م�شطفى بن ح�شن بن علي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة فريكو للت�شويق املحدودة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1061917 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

في�سل بن مرت�سى بن ح�سن اللواتي 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة لالأعمال الدولية �ش.م.م 
لألأعمال  �شأللة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اللواتي  ح�شن  بن  مرت�شى  بن  في�شل  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1289258 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الدولية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

-275-



اجلريدة الر�سمية العدد )1466(

علي بن عبدالهادي بن جمرن الفهد النعيمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لينجو للرتجمة واخلدمات �ش.م.م
لينجو  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  النعيمي  الفهد  جمرن  بن  عبدالهادي  بن  علي  يعلـن 
اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1359424،  للرتجمة واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�سبيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الطبي املتطور �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عامر بن �شيف ال�شبيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املركز الطبي املتطور 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1317511 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خليفة بن حمد بن زهران احلامتي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي الدريز التجارية - ت�سامنية
يعلـن خليفة بن حمد بن زهران احلامتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بوادي الدريز التجارية - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 7060971، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

جمعة بن ر�سا بن جمعة اآل �سالح
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اإلأعمال الدولية للبناء والت�سويق واخلدمات �ش.م.م

يعلـن جمعة بن ر�شا بن جمعة اآل �شالح ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإلأعمال الدولية للبناء 
والت�شويق واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1199004، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عمر بن م�سعود بن عبداللـه البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول وادي عندام للتجارة - ت�سامنية
�شهول وادي عندام  ل�شركـة  امل�شفي  البلو�شي ب�شفـتــه  يعلـن عمر بن م�شعود بن عبداللـه 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1118226، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن خالد بن علي العوائد
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة فاحتة اخلري ال�ساملة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

ال�شاملة  اخلري  فاحتة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العوائد  علي  بن  خالد  بن  حممد  يعلـن 
للتجارة واملقاوإلت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1101410، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مـــور �ستيفــــنز 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساهري الوطنية للخدمات املالية �ش.م.ع.ع 
يعلـن مـــور �شتيفـــنز ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة امل�شاهري الوطنية للخدمات املالية �ش.م.ع.ع، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1566601 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن نا�سر بن �سعيد املحروقي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ش امل�سعة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن �شعيد بن نا�شر بن �شعيد املحروقي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شم�ش امل�شعة للتجارة 
واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1178594، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اأ�سعد بن يحيى بن �سامل اإلأغربي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو نزار اإلأغربي �ش.م.م
يعلـن اأ�شعد بن يحيى بن �شامل اإلأغربي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو نزار اإلأغربي �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1073695 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

نا�سر بن حممد بن مرهون املعمري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامل الثمني �ش.م.م
يعلـن نا�شر بن حممد بن مرهون املعمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العامل الثمني �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1336739 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سابر بن �سالح بن �سيف اليحيائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سر املهنة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �شابر بن �شالح بن �شيف اليحيائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شر املهنة للتجارة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1394752 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عمر بن حممد بن �سعيد النهدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تركي العاملية - ت�سامنية 
ت�شامنية،   - العاملية  تركي  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  النهدي  �شعيد  بن  حممد  بن  عمر  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1273804 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دنيا ال�سرق للتجارة واملقاوإلت �ش.م.م 
يعلـن عبداللـه بن �شامل بن عبداللـه باحجاج ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة دنيا ال�شرق للتجارة 
واملقاوإلت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 2157039، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمارات للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

للتجارة  العمارات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  باحجاج  �شامل بن عبداللـه  بن  يعلـن عبداللـه 
عـــن   ،2103060 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اإلأمل ال�سريع للتجارة �ش.م.م 

يعلـن عبداللـه بن �شامل بن عبداللـه باحجاج ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة خط اإلأمل ال�شريع 
انتهاء  عـــن   ،1234532 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب هيماء للتجارة - ت�سامنية 

يعلـن عبداللـه بن �شامل بن عبداللـه باحجاج ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شباب هيماء للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1215485، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن م�سلم بن ن�سيب اجلابري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأبراج الثالثية العاملية �ش.م.م 
يعلـن حممد بن م�شلم بن ن�شيب اجلابري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإلأبراج الثألثية العاملية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1238402 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن نا�سر بن حممد اليافعي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة بن خ�سر املتحدة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية 

يعلـن علي بن نا�شر بن حممد اليافعي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بن خ�شر املتحدة للتجارة 
عـــن   ،2202646 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن عبيد بن حي الكعبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة العراق احلديثة �ش.م.م 
يعلـن حممد بن عبيد بن حي الكعبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جنمة العراق احلديثة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1143018 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة لل�سيافة �ش.م.م 
يعلـن مركز اخلليج لأل�شت�شارات والتدقيق ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة النخبة لل�شيافة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1078582 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سليمان بن اأحمد بن �سعود الكندي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرهم الوطنية - تو�سية 
 - الوطنية  الدرهم  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الكندي  �شعود  بن  اأحمد  بن  �شليمان  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1109969 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرهم للتقنية - تو�سية 

يعلـن �شليمان بن اأحمد بن �شعود الكندي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الدرهم للتقنية - تو�شية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1169309 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سيف بن �سعيد احلو�سني و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 

يعلـن �شيف بن �شعيد بن �شيف احلو�شني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شيف بن �شعيد احلو�شني 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 8022445، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سيف بن را�سد الكيومي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة روائع احلالنيات احلديثة للمقاوإلت - ت�سامنية 

يعلـن حممد بن �شيف بن را�شد الكيومي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة روائع احلألنيات احلديثة 
عـــن  بالرقـــم 1147464،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  - ت�شامنية،  للمقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سعيد بن �سليم بن �سعيد الكندي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالك نزوى �ش.م.م 
يعلـن �شعيد بن �شليم بن �شعيد الكندي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مألك نزوى �ش.م.م، وامل�شجلـة 
لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1051226، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�ش
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ميالد املجد للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية 

يعلـن فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�ش ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ميألد املجد للتجارة 
عـــن   ،1049318 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداحلكيم بن حممد بن �سعيد باخمالف
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية للريادة �ش.م.م 
يعلـن عبداحلكيم بن حممد بن �شعيد باخمالف ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العمانية للريادة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1147697 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عامر بن حمد بن عبداللـه ال�سليماين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإطالل منح للتجارة �ش.م.م 
يعلـن عامر بن حمد بن عبداللـه ال�شليماين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإطألل منح للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1002371 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حمود بن حممد بن علي البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر ودام للتجارة - ت�سامنية 
 - للتجارة  ودام  بحر  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  علي  بن  حممد  بن  حمود  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1554301، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأحمد بن علي بن عبداللـه املخيني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نزل �ش.م.م 
�ش.م.م،  نزل  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املخيني  عبداللـه  بن  علي  بن  اأحمد  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1020227 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن خلف بن حممد اجلابري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الباطنة املميزة للتجارة �ش.م.م 
املميزة  الباطنة  روائع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اجلابري  حممد  بن  خلف  بن  علي  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1200683 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن اأحمد بن حممد البادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة جمز �ش.م.م 
يعلـن �شامل بن اأحمد بن حممد البادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة وردة جمز �ش.م.م، وامل�شجلـة 
لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1066135، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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علي بن حمدان بن ح�سن العجمي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيان ال�ساملة �ش.م.م 
يعلـن علي بن حمدان بن ح�شن العجمي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عيان ال�شاملة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1371305 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سهيل بن حممد بن را�سد العرميي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأمل الع�سرية للتجارة - ت�سامنية 
يعلـن �شهيل بن حممد بن را�شد العرميي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإلأمل الع�شرية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 4088980، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج الكلهي للتجارة - ت�سامنية 
يعلـن زاهر بن حارث بن حممد ال�شعدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة فلج الكلهي للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1140101، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن حممد بن �سهيل م�سن
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعلة خلدمات النفط والغاز - ت�سامنية 
النفط  ال�شعلة خلدمات  امل�شفي ل�شركـة  يعلـن �شعيد بن حممد بن �شهيل م�شن ب�شفـتــه 
والغاز - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1068443، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عامر بن حممد بن �سامل امل�سيخي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العطا�ش الدولية و�سركائه للتجارة �ش.م.م 
يعلـن عامر بن حممد بن �شامل امل�شيخي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العطا�ش الدولية و�شركائه 
انتهاء  عـــن   ،1322747 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد العدوي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق لالن�ساءات اجلديدة �ش.م.م 
لألن�شاءات  التفوق  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العدوي  �شعيد  بن  عبداللـه  بن  �شعيد  يعلـن 
الـتجــاري بالرقـــم 1121554، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل  اجلديدة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سالح بن �سليمان احلب�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأهداف حلقول النفط والتجهيزات �ش.م.م 
حلقول  اإلأهداف  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احلب�شي  �شليمان  بن  �شالح  بن  حممد  يعلـن 
 ،1121654 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  والتجهيزات  النفط 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مدين بن عو�ش بن فهد ال�سنفري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العدب للتجارة - تو�سية 
يعلـن مدين بن عو�ش بن فهد ال�شنفري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العدب للتجارة - تو�شية، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،2167751 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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