ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1466

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

األأحــد  11ربيـع الثانـي 1444هـ

املواف ــق  6نوفمب ـ ـ ــر 2022م
رقم
ال�صفحة

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/70بتعيني �سفري متجول فـي وزارة اخلارجية.
٩
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/71بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير و�إنتاج
املناجم التعدينية فـي املنطقة  12-A1فـي والية
ينقل فـي حمافظة الظاهرة.
10
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة ال�صحـــــــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٢٩٨صـادر فــي  2022/١١/١بتعدي ــل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الالئحـ ــة التنظيمي ــة لنقـ ــل وزراع ـ ــة األأع�ضــاء
واألأن�سجــة الب�شريــة.
15
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
وزارة العمــــل
19
�إعالن ب�ش�أن طلب ت�سجيل احتاد عمايل.

رقم
ال�صفحة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�شـ ـ�أن جتديد مدة حماية منــوذج �صناعــي.
20
اإلإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
21
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
209
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
214
ا�ستــدراك.
238
األأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�صـات
�إعالن عن طرح املناق�صتني رقمي  ٥٤و.٢٠٢٢/٥٥
240
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراجي الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م242 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاج الفخامة امللكي  -ت�ضامنية.
242
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق اجلنوب احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية243 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد البدري لألأعمال �ش.م.م.
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر الب�ش للتجارة  -تو�صية.
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سار ال�شمال للتجارة واملقاوالت  -تو�صية244 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال ري�سوت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية245 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براري ال�سويق املتكاملة للتجارة  -ت�ضامنية245 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نكت�س للتجارة  -ت�ضامنية.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القومية للتجارة  -ت�ضامنية.
246
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتعددة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلفان بن �سعيد بن عبيد العي�سائي و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنتجات الفنية  -ت�ضامنية.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات جزماء املتحدة للتجارة  -تو�صية248 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل قريات الدولية �ش.م.م.
249
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح م�سقط الرائدة �ش.م.م.
249
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250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غدير �إبراء للتجارة  -ت�ضامنية.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آثار مزون العاملية �ش.م.م.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صابر املتحدة �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خطوط الدقم املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية251 .
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة العربية �ش.م.م.
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال النجيد للتجارة  -ت�ضامنية.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حي ال�شروق املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هري�شجندرا ديبجند كرجمن و�شركاه  -تو�صية253 .
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط املدينة الراقية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول ال�سيارات العاملية واألأعمال �ش�.ش.و254 .
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الغبي للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جمان للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م255 .
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرزاق للتطوير العقاري �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحابة الك�سفة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية256 .
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمزين للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منور �آ�سيا لال�ستثمار �ش.م.م.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اإلإعمار املتحدة �ش�.ش.و.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكواكب اخلم�سة �ش.م.م.
259
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارات البارزة العاملية �ش.م.م.
259
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارات املده�شة �ش.م.م.
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور الذهبي لألأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ؤ�س�سة م�صبح النعماين للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و260 .
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباء املتحدة �ش.م.م.
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الدوحة احلديثة �ش.م.م.
262
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�ضياء الطبي �ش.م.م.
262
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف لتطوير األأعمال �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جابــر الري�س ــي وفورم ــان ح�سـني للتجــارة
واملقاوالت �ش.م.م.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلظرية العاملية �ش.م.م.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر القرم �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأغذية املبتكرة �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي �سامل ال�شحي للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و265 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شندغة ال�شاملة �ش�.ش.و.
265
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية للمركز الدويل إلإزالة ال�شعر بالليزر �ش.م.م.
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلعة وادي حطاط  -ت�ضامنية.
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أيوب الها�شمي للتجارة  -تو�صية.
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزيان املميزة للتجارة �ش.م.م.
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خيوط ال�شروق املتكاملة  -تو�صية.
268
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوادر الطيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م268 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز الطريف احلديثة للتجارة  -تو�صية269 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع غاندي للتجارة �ش.م.م.
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرزاق الوطن العربي للتجارة  -ت�ضامنية270 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ودق �صحار للتجارة �ش.م.م.
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شم�س الكربى للتجارة �ش.م.م.
271
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ها�شم الها�شمي و�شريكه للتجارة  -تو�صية271 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيطار العاملية �ش.م.م.
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س ال�صيف للخدمات �ش.م.م.
272
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديدي للم�شاريع التجارية �ش.م.م273 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النبع ال�صافـي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية273 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي اخل�شبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية273 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عارف وقي�س للتجارة واملقاوالت �ش.م.م273 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء للخدمات �ش.م.م.
274
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�سر العي�سائي و�شركائه للتجارة �ش.م.م274 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمود الثابت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية274 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وحيدة بنت الحق بن �سعيد ال�سي�ساين و�شريكتها
للتجارة  -ت�ضامنية.
274
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال عمان للتربيد �ش.م.م.
275
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجال ألأنظمة املعلومات �ش.م.م.
275
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريكو للت�سويق املحدودة �ش.م.م.
275
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة لألأعمال الدولية �ش.م.م.
275
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لينجو للرتجمة واخلدمات �ش.م.م.
276
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الطبي املتطور �ش.م.م.
276
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي الدريز التجارية  -ت�ضامنية.
276
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـي ــة ل�شركــة األأعـ ـمــال الدوليـ ــة للبن ــاء والت�سوي ــق
واخلدمات �ش.م.م.
276
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول وادي عندام للتجارة  -ت�ضامنية277 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاحتة اخلري ال�شاملة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
277
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاهري الوطنية للخدمات املالية �ش.م.ع.ع277 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شم�س امل�شعة للتجارة واخلدمات �ش.م.م277 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو نزار األأغربي �ش.م.م.
278
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العامل الثمني �ش.م.م.
278
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سر املهنة للتجارة �ش.م.م.
278
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تركي العاملية  -ت�ضامنية.
278
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دنيا ال�شرق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م279 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية279 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط األأمل ال�سريع للتجارة �ش.م.م.
279
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضباب هيماء للتجارة  -ت�ضامنية.
279
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأبراج الثالثية العاملية �ش.م.م.
280
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن خ�ضر املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية280 .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة العراق احلديثة �ش.م.م.
280
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النخبة لل�ضيافة �ش.م.م.
280
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرهم الوطنية  -تو�صية.
281
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرهم للتقنية  -تو�صية.
281
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن �سعيد احلو�سني و�شريكه للتجارة -
ت�ضامنية.
281
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع احلالنيات احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية281 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالك نزوى �ش.م.م.
282
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ميالد املجد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية282 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية للريادة �ش.م.م.
282
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إطالل منح للتجارة �ش.م.م.
282
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر ودام للتجارة  -ت�ضامنية.
283
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نزل �ش.م.م.
283
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الباطنة املميزة للتجارة �ش.م.م283 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة جمز �ش.م.م.
283
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيان ال�شاملة �ش.م.م.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأمل الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلج الكلهي للتجارة  -ت�ضامنية.
284
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعلة خلدمات النفط والغاز  -ت�ضامنية284 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العطا�س الدولية و�شركائه للتجارة �ش.م.م285 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفوق لالن�شاءات اجلديدة �ش.م.م.
285
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأهداف حلقول النفط والتجهيزات �ش.م.م٢٨٥ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العدب للتجارة  -تو�صية.
285

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/٧٠
بتعيني �سفـري متجول فـي وزارة اخلارجية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2008/32
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة األأولــــى
يعني ال�شيخ عبد العزيز بن عبداللـه بن زاهر الهنائي �سفـريا متجوال فـي وزارة اخلارجية
بالدرجة اخلا�صة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٨ :من ربيع الثاني �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ٣ :من نوفمبــــــــــر �سنـة 2022م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/٧١
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير و�إنتاج املناجم التعدينية
فــي املنطقــة  12-A1فــي واليــة ينقــل فــي حمافظــة الظاهــرة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة األأولــــى
يعتب ــر م�ش ــروع تطوي ــر و�إنت ــاج املناج ــم التعديني ــة فـ ــي املنطق ــة  12-A1فـي والية ينقل
ف ــي حمافظ ــة الظاه ــرة املحــدد ف ــي املذك ــرة والر�س ــم التخطي ــطي اإلإجمالــي املرفقــني،
من م�شروعات املنفعة العامة.
املــادة الثانيـــة
للجهات املخت�صة اال�ستيالء بطريق التنفـيذ املبا�شــر علــى العقــارات واألأرا�ضــي الالزمــة
للم�شروع املذكور ،وما عليها من من�ش�آت طبقا ألأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ٨ :من ربيع الثاني �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ٣ :من نوفمبــــــــــر �سنـة 2022م
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مذكــــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير و�إنتاج املناجم التعدينية
فـي املنطقة التعدينية رقم )  (12-A1بوالية ينقل مبحافظة الظاهرة
يهدف م�شروع تطوير و�إنتاج املناجم التعديني ــة فـي املنطق ــة التعدينية رقم ((12-A1
بوالي ــة ينق ــل مبحافظة الظاهرة �إىل دعم وحتقيق �أهداف الر�ؤيــة امل�ستقبليــة لالقت�صاد
العماين ،ومتطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية لر�ؤية عمان  ،٢٠٤٠واملتمثلة فـي تنويع م�صادر
الدخل ،ورفع م�ساهمة قطاع املعادن فـي الناجت املحلي .وتتمثل �أهم مكونات امل�شروع فـي
اال�ستثمار فـي ا�ستك�شاف وا�ستغالل املعادن املتوفرة فـي ه ــذه املنطق ــة التعدينيــة ،وب�صفة
خا�صة معدن النحا�س والذهب ،مبا �سي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �إىل تعظيم اال�ستفادة من قطاع
املعادن ،وتعزيز القيمة امل�ضافة لل�صناعات املرتبطة به من خالل ا�ستغالل املوقع.
ولق ــد �أولـت احلكومــة ممثلة فـي وزارة الطاقة واملعادن تنفيذ هذا امل�ش ــروع �أهميــة كبي ــرة
من منطلــق العوائــد االقت�صادي ــة واالجتماعية التي �ستتــرتب علــى تنف ــيذه ،وحي ــث �إنه
تب ــني وجــود �أرا�ض وعقــارات متعددة األأغرا�ض فــي املنطقــة التعدينيــة رقـم ((12-A1
بوالية ينقل مبحافظة الظاهرة ،واملحددة من قبل احلكومة ،تعيق �شركة تنمية معادن
عمان من تنفيذ برنامج العمل التعديني املتفق عليه مع احلكومة ،ف�إنه يكون من األأهمية
�إزالة تلك األأرا�ضي والعقارات.
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات اخلا�صة املت�أثرة به ،وتعوي�ض
�أ�صحابه ــا وف ــق �أحك ــام قان ــون ن ــزع امللكي ــة للمنفــعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ،٧٨/٦٤لذلك ف�إن األأم ــر يقت�ض ــي ا�ست�صــدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة
العامة مل�شروع تطوير و�إنتاج املناجم التعدينية فـي املنطقة التعدينية رقم (  (12-A1بوالية
ينقل مبحافظة الظاهرة.
وزيــر الطاقـــة واملـعــادن
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وزارة ال�صحــــة
قــرار وزاري
رقــم 2022/298
بتعديـل بع�ض �أحكـام الالئحــة التنظيميـة
لنقــل وزراعــة األأع�ضــاء واألأن�سجــة الب�شريــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/80باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحـة،
و�إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2019/75
و�إلى الالئحــة التنظيميــة لنقل وزراعــة األأع�ضــاء واألأن�سجــة الب�شريــة ال�صــادرة بالقــرار
الوزاري رقم ،2018/179
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة األأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة رقم ( )١١الوارد فـي الالئحة التنظيمية لنقل وزراعة األأع�ضاء واألأن�سجة
الب�شرية امل�شار �إليه ،الن�ص اآلآتي:
املــادة ()١١
"يتـم �إثبات املوت  -لغر�ض نقل األأع�ضاء واألأن�سجة الب�شرية من امليت  -مبوجب تقرير
من قبل ( )2اثنني من األأطباء ال تقل درجة �أي منهما ،عن ا�ست�شاري فـي تخ�ص�ص
�أمرا�ض األأع�صاب �أو التخدير �أو العناية املركزة ،على �أال يكون �أي منهما ع�ضوا فـي
الفريق الطبي املخت�ص فـي زراعة الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري".
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 6 :من ربيـع الثانــي 1444هـ
املوافـــــق 1 :من نـوفمبــــــــــــر 2022م

د .هـــالل بن عــلي بن هـــالل ال�سبتــي
وزيـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ــة

-15-

�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة
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وزارة العمــــل
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل احتاد عمايل
تعلن وزارة العم ــل ا�ستن ــادا إ�لـى القرار الوزاري رقم  2018/500ب�شـ�أن نظام ت�شكيل وت�سجيل
وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان �أن
جمموعة من النقابات العمالية فـي قطاع البيع والتوزيع تقدم ــت �إلى املديري ــة العام ــة
للرعاي ــة العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل (احتاد عمال قطاع البيع والتوزيع) ،ولكــل
مت�ضــرر احلـق ف ــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب ,على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم
به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا الغ ــر�ض ,وذلك خ ــالل ثالثيـن
يومـا من تاريخ ن�شر هذا اإلإعالن.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــالن
تعل ــن دائــرة امللكي ــة الفكريـة وفقا ألأحكام املادة ( )4/24من قانــون حقوق امللكيــة ال�صناعيــة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � ،2008/67أنه مت جتديد مدة حماية النموذج ال�صناعي
امل�سجل املذكور باجلدول املرفق ملدة ( )5خم�س �سنوات �أخرى.
م رقم النموذج ال�صناعي
1

OM/ID/2013/00006

ا�ســــم ال�شركــــة

تاريـخ الت�سجيـل

�أوت�سوكا فارما�سوتيكال كو ،ليمتد

٢٠١٣/٧/١٨
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�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�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم100312 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�سويق والرتويج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة البوابة العا�شرة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/1/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم125174 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب ت�سلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوتار ظفار للم�شارع الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128935 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأرزن للتجارة واخلدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136932 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الع�صائر وامل�شروبات (مقهى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فواحت اخلري املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150909 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والباردة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجرة الالمعة لألأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151315 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�ش�آت ري �آلية� ،أجهزة تربيد الهواء ،مر�شحات فالتر ,تكييف الهواء ،من�ش�آت تكييف
الهواء ،من�ش�آت تر�شيح الهواء ،ب�صيالت م�صابيح ،ب�صيالت م�صابيح كهربائية ،م�صابيح
قو�سية ،م�صابيح كهربائية� ،أحوا�ض ا�ستحمام بانيو� ,أحوا�ض ا�ستحمام بانيو ,لال�ستحمام
الن�صفـي ،حجرات منقولة للحمام الرتكي ،معدات للحمام� ،سخانات للحمام ،من�ش�آت
للحمام ،م�صابيح ،فواني�س لإلإ�ضاءة� ،أغطية للم�صابيح� ،electric torches ،سخانات
ماء ،مراحي�ض متنقلة ،مراوح لتكييف الهواء ,حمم�صات بن ،خزانات رح�ض ،معدات
تدفئة باملاء ال�ساخن� ،أجهزة ت�سخني كهربائية� ،شبكات توزيع املياه� ،أدوات ت�سخني الغراء،
موا�سري �أجزاء من من�ش�آت �صحية� ,شبكات تو�صيل املياه ،مراحي�ض دورات مياه ,حمامات
الد�ش ،م�آخذ لألأ�ضواء الكهربائية ،من�ش�آت تنقية املاء� ،شبكات تر�شيح املياه ،من�ش�آت تربيد
للماء� ،أجهزة و من�ش�آت لإلإ�ضاءة ،من�ش�آت لتنقية نفايات املجاري� ،أ�ضواء ال�سقف ،مر�شحات
فالتر ,ملياه ال�شرب� ،صواين �شوي �أدوات طهي ,م�صابيح ال�سالمة ،عاك�سات �ضوء امل�صابيح،
م�صابيح �صينية ،مغا�سل لليدين �أجزاء من �أدوات �صحية ,من�ش�آت تربيد لل�سوائل� ،أنابيب
م�ضيئة لإلإ�ضاءة ،فتائل مغني�سيوم لإلإ�ضاءة ،من�ش�آت و�آالت تربيد ،حلقات طهي ،معدات
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ومن�ش�آت تربيد ،خممدات تدفئة ,حنفـيات ،حلقات �شد جلب ,حلنفـيات املياه� ،أجهزة
ومن�ش�آت �صحية� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف� ،أجهزة لتجفـيف اليدين عند املغا�سل� ،أحوا�ض
تواليت ،مقاعد تواليت ،مظالت م�صابيح ،حامالت مظالت امل�صابيح� ،أجهزة رح�ض� ،أجهزة
ل�سحب املياه ،مغاط�س �أوعية ,للحمام باملياه املعدنية ،و�سائد تدفئة لي�ست لغايات طبية،
من�ش�آت حلمام ال�ساونا ،حجريات حلمام الد�ش ،مغا�سل� ،أجهزة بخار للوجه حمام ال�ساونا,
امل�صابيح األأ�سا�سية ،كب�سوالت القهوة ،فارغة ،القهوة الكهربائية ،حنفـيات ،ر�شا�شات املاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زريق العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151430 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز (يتم ا�سترياد اخلبز املحم�ص من م�صر ،ويتم
تعبئته وتغليفه وتوزيعه با�سم العالمة التجارية اخلا�صة بنا (عمان بايت�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيف هالل �سامل الر�شيدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151958 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152500 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأجهزة املنزلية (الراديو ،التلفزيون ،جهاز ت�شغيل
�أقرا�ص الفـيديو الرقمية) ،البيع باجلملة لألأجهزة املنزلية والراديو والتلفزيون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ما�سة الكامل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153710 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء �شبكات وحمطات املياه والكهرباء والهاتف ،التنظيف املتخ�ص�ص والتنظيف من
اخلارج للمباين ،تركيب ومتديد و�إ�صالح األأعمال الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ج�سور الباطنة العاملية للمقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154522 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(مطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سهلة لل�ضيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154523 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية ال�سهلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155950 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أحمد بن حممد بن �سامل باعمر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156280 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأكادمييات للرتبية والتعليم�(,أن�شطة اخلدمات اإلإدارية املتكاملة للمكاتب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البجعة ال�سوداء إلإعداد األأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156436 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ظالل املدينة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156850 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمان للخدمات التعليمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156896 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب ،م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما م�ؤخي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156919 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء (البيع باجلملة ملواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمرتفـي م�سقط لألأدوات والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156956 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مواد البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العامرات الع�صرية لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/23 :

-30-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156980 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل الرو�ضة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157061 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املحروقي ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157073 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيثم بن علي بن �سلطان اخلزميي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157088 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميلية ،مالب�س جاهزة ،عبايات و�شيل ،عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سرار األأناقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157134 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الكا�سبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157148 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيق حلجوزات ال�صالون ،وحجوزات العيادات التجميلية وحجوزات تقومي األأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق الرقمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/30 :

-33-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157157 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاه ــزة ،البي ــع باجلم ــلة للمالب�س
اجلاهــزة وملحقاتــها ،البيـع بالتجزئــة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعط ــور وم�ستحــ�ضرات
التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�ستقبل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157159 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة وتف�صيل املالب�س والعبايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سال�سل لألأعمال واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157161 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء (التطوير العقاري والت�شييد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االجتاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/30 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157164 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فوالذ غري م�شكل �أو م�شكل جزئيا� ،سبائك فوالذية،
طوق فوالذي� ،أ�سالك فوالذية ،فوالذ �صب� ،صواري
فوالذية� ،ستائر لفافة فوالذية� ،صفائح فوالذية� ،أملنيوم� ،أ�سالك �أملنيوم� ،ألواح تثبيت،
ق�ضبان قفل معدنية� ،صواري معدنية� ،أعمدة معدنية ،معادن مقاومة لالحتكاك ،مواد
ت�سليح معدنية للخر�سانة ،خزائن حفظ الوثائق واألأ�شياء الثمينة خزائن معدنية �أو غري
معدنية ,فلكات حلقات ,معدنية ،حلقات معدنية ،بالط معدين لألأر�ضيات� ،ألواح درعية
معدنية ،حاويات معدنية لتخزين األأحما�ض ،م�ساميـر حــدوات� ،أوتاد معدنية ،مفاتيح
معدنية� ،أعمدة معدنية للبناء� ،أنابيب ماء معدنية ،حديــد املوليبدنوم ،قوالب معدنية
للثلج� ،أر�ضيات معدنية ،طــالءات معدنيــة للبــناء� ،أطواق معدنية للرباميل ،م�ستوعبات
معدنية كالرباميل ،قوالب معدنية ل�صب اخلر�سانة� ،أحوا�ض معدنية� ،أغطية معدنية
للحاويات� ،شعب معدنية خلطوط األأنابيب� ،أنابيب جمرى مائل من املعدن� ،صناديق
معدنية فارغة ,لألأدوات ،مواد بناء حرارية معدنية� ،أبواب معدنية مدرعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة واحة ري�سوت للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157166 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأبحاث اجليولوجية ،التنقيب اجليولوجي ،امل�سح اجليولوجي ،حفر اختباري جيولوجي،
فح�ص املواد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأنظمة الراقية لفح�ص الرتبة واجل�سات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157198 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�سعار البور�صة ،خدمات �سم�سرة األأوراق املالية ،ال�سم�سرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بور�صة م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157425 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،نقل الربيد
اإلإلكرتوين� ،إر�سال الفاك�سات ،تدفق البيانات املتوا�صل عرب اإلإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن اجلملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157435 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال
ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم
�أنظمة حا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العباقرة للتكنولوجيا واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157442 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بي�ض م�سحوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع روائع حيل فرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157461 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القي�صر املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157469 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبناء يحيى العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157482 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،م�ست�شفـيات ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات طب
األأ�س ــنان ،خدم ــات دور التمري ــ�ض ،خدم ــات بنــوك ال ــدم ،التمري�ض الطبي ،الن�صائح
ال�صيدالنية ،خدمات املنتجعات ال�صحية ،خدمات العالج ،خدمات مراكز ال�صحة ،ا�ست�شارة
�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أيفـي�أ مالبز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157488 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر ،ماء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شواطىء ال�سيب الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157502 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رعاية األأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبراء املتحدة للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157504 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم ،خدمات
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلزف الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157507 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الربجمة وقواعد البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ترحيل البيانات واخلدمات اإلإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157519 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبخري عطور ,خال�صات زهور عطور� ,أعواد البخور ،عطور ،بخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة األأوركيدا البي�ضاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157734 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيــب و�إ�صـالح األأجهـزة الكهربائيــة (تركيب و�صيانة األأنظمة الكهربائية للكرفانات)،
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات (�صيانة وتركيب اإلإ�ضافات للكرفانات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط لال�ستثمار الذكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157736 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاطمة الكيومي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157737 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع كامريات املراقبة و�أجهزة التحكم عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمان لألأمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157738 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف املحمولة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو منري احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157548 :
فــي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد العائلة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157739 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،العتالة التحميل والتنزيل ،ت�سليم الب�ضائع ،ت�سليم
الطرود ،تغليف ال�سلع ،خزن الب�ضائع ،ت�أجري امل�ستودعات ،النقل بوا�سطة العبارات ،ال�شحن
بال�سفن ،عقود النقل البحري ،ت�أجري حجريات األأطعمة املجمدة ،ا�ستئجار ال�شاحنات ،نقل
األأثاث ،النقل ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،ت�أجري حاويات التخزين ،تغليف
الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،حتميل ال�سفن وتفريغها ،النقل اللوجي�ستي ،خدمات تغليف
الهدايا ،ت�أجري اجلرارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد و�سيم لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157740 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لوازم ل�صنع املجوهرات(�صنع وبيع املجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللوت�س اخلليجي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157741 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجارة حالقة مطهرة األأدوية القاب�ضة ،زيت اللوز� ،صابون اللوز� ،صابون ،نيلة للغ�سيل
ال�صبغة الزرقاء ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،صابون حالقة ،طالء ال�شفاه،
�أعواد قطن ألأغرا�ض التجميل� ،أقنعة جتميلية ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،خ�شب معطر،
غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية ،ملمع �أظافر ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن,
لل�شعر ،زيوت عطرية من خ�شب األأرز ،رماد بركاين للتنظيف ،كرميات لألأحذية ،ملونات
لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،رمو�ش م�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش،
م�ستح�ضرات �صقل� ،شمع لألأحذية ،ملمع لألأثاث واألأر�ضيات ،م�ستح�ضرات تلميع
ملمعات� ،شمع لل�شوارب ،ماء الكولونيا� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،مزيالت
البقع� ،أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية� ،صودا الغ�سيل للتنظيف ،معاجني ل�شحذ
�أموا�س احلالقة ،منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�صنيعية ولغايات طبية،
مزيالت دهون بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�صنيعية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج،
منظفات �أ�سنان ،م�ستح�ضرات إلإزالة الق�شور للغايات املنزلية ،م�ستح�ضرات �إزالة األألوان،
م�ستح�ضرات �إزالة الطالء ،ماء اخلزامى ،ماء معطر ،كولونيا ،بخور ،مزيالت �شعر� ،شمع
�إزالة ال�شعر ،م�ستح�ضرات نقع الغ�سيل والكي ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،مكياج،
م�ستح�ضرات تنظيف ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور ،منكهات
للكعك زيوت عطرية ،فازلني ألأغرا�ض التجميل ،مواد دهنية ألأغرا�ض التجميل ،بريوك�سيد
الهيدروجني ألأغرا�ض التجميل ،زيوت لغايات التجميل ،زيت اليا�سمني ،زيت اخلزامى،
زيوت لغايات التنظيف ،زيوت للعطور والروائح ،زيت الورد ،زيوت ألأغرا�ض الزينة ،غ�سوالت
لو�شن ,ألأغرا�ض التجميل ،حليب منظف لغايات التواليت� ،سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات،
خال�صات النعناع زيت عطري ،نعناع ل�صناعة العطور ،م�ستح�ضرات جتميل احلواجب،
م�سك ل�صناعة العطور ،مبطالت جتعيد ال�شعر الدائم� ،شامبو ،عطور� ،أظافر م�ستعارة،
م�ستح�ضرات العناية باألأظافر ،م�ستح�ضرات تنظيف ورق اجلدران ،ورق �صقل ،ورق زجاج،
�صناعة عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة� ،صابون لتعرق األأقدام ،حجارة �صقل،
حجر اخلفاف ،مراهم ألأغرا�ض التجميل ،م�ساحيق مكياج ،م�ستح�ضرات حالقة� ،صابون
إلإزالة الروائح الكريهة� ،أكيا�س معطرة للبيا�ضات ،قطع من �صابون الزينة ،غ�سول قلوي
من ال�صودا� ،أقالم احلواجب ،م�سحوق التالك للزينة� ،أ�صباغ جتميلية ،تربنتني إلإزالة
الدهون ،زيت الرتبنتني إلإزالة الدهون ،تربينات زيوت عطرية ،قما�ش ك�شط ،م�ضادات
للعرق مواد للتواليت� ،صابون م�ضاد للعرق ،حليب اللوز ألأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات
لإلإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل ،عطور زيوت طيارة ،كيماويات لتن�صيع األألوان لغايات
منزلية غ�سيل وكي� ،أ�صباغ اللحى ،ر�سوم زينة لل�شفاه ألأغرا�ض التجميل ،قاب�ضات
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لألأوعية ألأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل ،ملينات
لألأقم�شة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي ،م�ستح�ضرات لتنظيف �أطقم األأ�سنان ،م�ستح�ضرات
لتنظيف امل�صارف املغلقة� ،شامبو للحيوانات األأليفةم�ستح�ضرات غري طبية للتنظيف
والعناية ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،ملمعات �أطقم األأ�سنان ،لوا�صق
لغايات التجميل ،غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�سكرة ،مزيجات
من �أوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة ،رذاذات إلإنعا�ش رائحة الفم ،م�ستح�ضرات
التنظيف اجلاف ،مزيالت �شمع األأر�ضيات م�ستح�ضرات جلي ،جل لتبيي�ض األأ�سنان ،قطع
قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف ،م�ستح�ضرات لتلميع �أوراق النباتات� ،أعواد البخور،
عوامل جتفيف آلآالت غ�سل األأطباق ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء� ،شرائح �إنعا�ش النف�س،
مزيالت العرق للحيوانات األأليفة ،م�ستح�ضرات الغ�سل ألأغرا�ض �شخ�صية �أو �صحية
�أو مزيلة للعرق �أدوات النظافة ،م�ستح�ضرات ال�صبار ألأغرا�ض جتميلية ،مواد هالمية
للتدليك لغري األأغرا�ض الطبية ،ملمعات �شفاه ،بال�سم لغري األأغرا�ض الطبية� ،شامبو
جاف� ،أظافر ال�صقة م�صنعة ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،زيوت عطرية من الكباد،
حناء �صبيغ جتميلي ،ملمع �أحذية ،علب �أحمر ال�شفاه ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات
طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات إلإزالة مواد
التجميل ،م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات جتميلية� ،شرائط تبيي�ض األأ�سنان ،منكهات
غذائية زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة
ال�شخ�صية ،خال�صات �أع�شاب لغايات التجميل ،مزيالت طالء األأظافر� ،شمع األأر�ضيات،
�شامبو للحيوانات م�ستح�ضرات غري طبية للتنظيف والعناية ،غ�سول العني لي�س لغايات
طبية ،غ�سوالت مهبلية ألأغرا�ض ال�صحة ال�شخ�صية �أو مزيلة للعرق ،م�ستح�ضرات تنظيف
كيميائية لغايات منزلية ،معطر هواء مع �أعواد (عيدان) خ�شبية ،م�ستح�ضرات قا�صرة
مزيالت �ألوان ,لغايات منزلية� ،شموع تدليك ألأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل
لألأطفال ،م�ستح�ضرات �إنعا�ش رائحة الفم ألأغرا�ض النظافة ال�شخ�صية ،مناديل الطفل
م�شربة مب�ستح�ضرات تنظيف ،ب�سمة (�صبغة م�ستح�ضرات جتميل) ،جل للعني م�صحح
ي�ستخدم ألأغرا�ض جتميلية ،ملمع �أظافر ،مياه ماي�سالر (معقمة ومنظفة للوجه) ،طالء
اجل�سم ألأغرا�ض التجميل� ،سائل مطاطي (التك�س) لطالء اجل�سم ألأغرا�ض التجميل،
معجون �أ�سنان� ،صوف قطني م�شرب مع م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،لون يعمل على وقاية
مالءات الغ�سيل ،ورق جمفف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سياد اجلزيرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157742 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات مانعة النزالق األأحذية ،مالب�س �سائقي ال�سيارات ،لبا�س القدم� ،صنادل ا�ستحمام،
�أخفاف ا�ستحمام ،جوارب طويلة ،جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة،
برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة� ،أردية �سروالية ،لفاعات من ري�ش ،قبعات �أغطية
للر�أ�س ،جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفية� ،أطراف لبا�س القدم،
واقيات مالب�س� ،شياالت للمالب�س� ،أحذية ذات �أربطة ،ياقات مالب�س ،ياقات للتدفئة،
قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية ،قبعات �ضيقة� ،صدارات مالب�س
داخلية ،مالب�س كتانية ،بران�س مالب�س� ،أطر هياكل ,قبعات ،واقيات من ال�شم�س� ،أحزمة
مالب�س� ،شاالت ،مباذل� ،سرتات ،عباءات الكهنة ،جوارب ق�صرية ،حماالت للجوارب� ،أربطة
للجوارب ،حماالت للجوارب الطويلة ،فرعات األأحذية ،نعال داخلية �ضبانات ،قم�صان،
�صدر القمي�ص ،قم�صان ق�صرية  -األأكمام ،مالب�س ،قبعات ،قطع حديدية لألأحذية ،فرو
مالب�س ،ياقات قابلة للفك� ،أثواب �ضيقة ،بذالت رطبة للتزلج على املاء ،قم�صان م�سرولة
مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،م�شدات للن�ساء ،بذالت ،مالب�س جاهزة� ،سراويل
لألأطفال� ،أغطية لألأذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات لبا�س القدم ،طماقات ،بنطلونات
ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س لراكبي الدراجات ،مالب�س خارجية ،قفافيز مالب�س،
بطانات جاهزة �أجزاء من مالب�س� ،أو�شحة ،نطق ،تريكو �ألب�سة ،ياقات قم�صان� ،أحذية �أو
�صنادل من ن�سيج احللفاء� ،شاالت من الفرو� ،أحذية لكرة القدم ،قبعات ر�سمية ،جالبيات
مالب�س ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم
مالب�س داخلية� ،أخفاف مطاطية� ،صدارات� ،سيور للطماق� ،أغطية وجه خمار �أو حجاب،
�أحذية للريا�ضة البدنية ،معاطف ،مالب�س م�ضادة للماء ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب
من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س للمواليد� ،أزياء للخدم ،قم�صان للريا�ضة ،زمامات
األأكمام ،مراييل مالب�س� ،أغطية لتدفئة اليدين مالب�س ،ذراعات �أجزاء من الثياب ،قفافيز،
تيجان األأ�ساقفة قبعات� ،أخفاف� ،أو�شحة تغطي الكتفني وال�صدر ،عباءات ن�سائية ،مالب�س
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لل�شاطئ� ،أحذية لل�شاطئ ،جيوب املالب�س ،بيجامات ،ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل،
�سراويل داخلية ،م�شدات لل�صدر ،معاطف خارجية ،كعوب لألأحذية� ،أثواب ف�ضفا�ضة،
�سيور لألأحذية ،بزات نظامية ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س ،جاكيتات مالب�س ،مالب�س
من الورق ،خمر مالب�س� ،أغطية ر�أ�س لال�ستحمام� ،سراويل ا�ستحمام� ،أثواب �سباحة،
مباذل ا�ستحمام� ،صدريات لألأطفال غري م�صنوعة من الورق ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية،
كعوب لألأحذية �أو اجلوارب� ،أحذية للريا�ضة� ،أغطية ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني،
ر�صائع ألأحذية كرة القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة� ،أربطة ر�أ�س مالب�س ،جاكيتات
مقلن�سة ،تنانري حتتية� ،أحذية تزلج ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،مالب�س ن�سائية
داخلية ،مناديل خمرمة مناديل للرقبة ،مالب�س للريا�ضة البدنية ،مالب�س من جلد
مقلد ،مالب�س جلدية ،طرحات ،مالب�س للحفالت التنكرية� ،ساري لبا�س هندي ،قم�صان
ن�صف كم تي � -شريت ،عمائم� ،أ�سكتة لفاعات عنق عري�ضة ،قبعات ا�ستحمام� ،صدارات
ل�صيد ال�سمك� ،أحزمة للنقود مالب�س ،جيوب مربعة ،قبعات ورقية مالب�س� ،أقنعة نوم،
تنانري مع �سراويل خمفية حتتها ،الكابات ،مالب�س تقليدية ،قفازات للتزلج ،بنطال �ضيق
ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز ،قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س ،مالب�س داخلية كتانية ،قم�صان
داخلية للريا�ضة ،فالنكي �أحذية ملبدة ،رداءات� ،أحذية الكاحل ،جوارب ق�صرية ما�صة
للعرق ،م�شمع يو�ضع على الكتفني عند ت�صفيف ال�شعر ،زي الكاراتيه ،زي اجلودو ،مالب�س
ريا�ضة اجلمباز ،كيمينو ،مرايل غري ورقية ب�أكمام ،مالب�س حتتوي على مواد للتنحيف،
مالب�س مطرزة ،واقي كعوب لألأحذية ،لوازم القبعات ،قفازات بال �أ�صابع ،اللبا�س املطاطي
(التك�س) ،واقي من الطفح اجللدي ،املالب�س املدموجة باإلإ�ضاءة� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س،
حماالت �صدر ال�صقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :د�ست ر�س العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157743 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل(ت�صفيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مروة ال�سيابية للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157746 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع نادر املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157758 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور و�أدوات التجميل واإلإك�س�سوارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الفائز املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157759 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(مقهى ومطعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اجلهود احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157761 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية واإلإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االجتهاد العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157762 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات �إدارة األأعمال(ا�ست�شارات �إدارة امل�شاريع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كربون �ستة لال�ست�شارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157768 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مناديل من الورق ،منا�شف من الورق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صخور األأبي�ض للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157770 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س ،الغ�سيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أزهر العدواين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157772 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صنع لت�صنيع العلب والتغليف (الكرتون املقوى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريا�ض الربميي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157774 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأثاث املنزيل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع وليد العامري لال�ستثمار والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157776 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغليف املنتجات الغذائية ،مك�سرات ومتور وخالفها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطيبات للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157777 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الدراجات الهوائية والنارية ولوازمها ،وال�سيارات والطائرات ذات التحكم وقطع الغيار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريان ال�سريع لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157778 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع اإلإلكرتونيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة القرين التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157779 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم،
حجز النزل ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،خدمات مطاعم
وا�شوكو ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلدمات امل�ساندة اخلا�صة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157782 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي
خميمات ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة القرية اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157784 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية(تقدمي خدمات ال�ضيافة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نخلة الربكة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157786 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق(جممعات جتارية ا�ستهالكية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امليزانية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157787 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق(جممعات جتارية ا�ستهالكية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امليزانية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157789 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عوف ال�شكيلي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157791 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �إداري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع فاطمة الزهراء لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157796 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلياطة(تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمر املكتومي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157797 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سطوع الرائدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157798 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفيفة ،نحت على األأغذية ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم
معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدروب العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157799 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�سمنت ا�سب�ستو�س ،خر�سانة ،منتجات قارية للبناء ،خ�شب ن�صف م�شغول� ،أ�سمنت ،ورق
مقوى للبناء ،ورق �أ�سفلتي مقوى للبناء� ،أ�سمنت مائع ،جب�ص ،مباين غري معدنية ،ورق
للبناء ،زجاج املباين� ،أنابيب مياه ،غري معدنية ،موا�سري متفرعة غري معدنية ،طالءات
قارية للت�سقيف ،ا�سطبالت ،غري معدنية ،ح�صى ،حجر رملي للبناء ،قوالب غري معدنية
للبناء ،طالءات مواد بناء ،حجر م�سامي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صاللة احلديثة لألأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157744 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النجارة ،قطع ومعاجلة األأخ�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط لال�ستثمار الذكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157800 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أحجار كرمية� ،سبائك ت�شكيل من معادن نفي�سة(�صياغة ال�سبائك) ،جموهرات
من الكهرمان األأ�صفر(�أحجار تقطيعها ور�صعها على اخلوامت واألأ�ساور) ،حلي �صغرية
للمجوهرات(حلي تقليدية) ،ذهب غري م�شغول �أو مطرق(ذهب �أ�صلي �صياغته وبيعه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رافعي لألأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157801 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات ومواد التجميل اخلا�صة ب�صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة امل�سعودي لتطوير األأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157802 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل هواتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�ضي املا�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157803 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عقيق ،عقارب ال�ساعات� ،سبائك ت�شكيل من معادن نفي�سة ،جموهرات من الكهرمان األأ�صفر،
آلآلئ من الكهرمان امل�ضغوط ،متائم جموهرات ،ف�ضة مغزولة �أ�سالك ف�ضية ،خيوط
ف�ضية جموهرات� ،ساعات كبرية ،بندول �ساعات كبرية و�ساعات� ،أجزاء �أ�سطوانية ل�ساعات
احلائط و�ساعات اجليب واليد� ،أ�ساور جموهرات� ،ساعات يد� ،أحزمة ل�ساعات اليد ،حلي
�صغرية للمجوهرات ،دبابي�س للزينة جموهرات ،وجوه ال�ساعات املدرجة �صناعة ال�ساعات
الكبرية وال�ساعات عموما� ،ساعات �شم�سية� ،آليات ال�ساعات ،قالئد �سل�سلية جموهرات،
�سال�سل �ساعات ،كرونوغرافات م�ؤقتات م�سجلة� ,ساعات ،كرونومرتات م�ؤقتات دقيقة،
كرونو�سكوبات م�ؤقتات �إلكرتونية ال�ضبط ،بالتني فلز� ،ساعات منبهة ،روديوم ،روثينيوم،
بلخ�ش �سبينل� ,أحجار كرمية� ،أدوات قيا�س الوقت الدقيقة ،قالئد جموهرات� ،ساعات كبرية
و�ساعات كهربائية ،م�شابك ربطات العنق ،قطع نقدية ،ما�س ،خيوط من معادن نفي�سة
جموهرات� ،ساعات نووية متناهية الدقة� ،ساعات �ضابطة �ساعات رئي�سية ،علب �ساعات،
ايريديوم ،جموهرات عاجية ،حلي من الكهرمان األأ�سود ،كهرمان �أ�سود غري م�شغول �أو
ن�صف م�شغول ،م�سكوكات نحا�سية ،جموهرات ،ميداليات كبرية جموهرات ،ميداليات،
معادن نفي�سة غري م�شغولة �أو ن�صف م�شغولة� ،ساعات ،نواب�ض �ساعات ،بلور لل�ساعات� ،آالت
لل�ساعات الكبرية وال�ساعات �آالت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات ،فلز زيتوين �أحجار كرمية،
ذهب غري م�شغول �أو مطرق ،خيوط ذهبية جموهرات� ،أوزميوم ،بالديوم ،دبابي�س حلي،
آلآلئ جموهرات� ،أحجار �شبه كرمية� ،أحجار كرمية ،ن�صب من معادن نفي�سة ،جموهرات
مقلدة� ،سبائك من معادن نفي�سة ،مثبتات ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد ،خوامت
جموهرات� ،أ�شغال فنية من معادن نفي�سة� ،صناديق من معادن نفي�سة ،جموهرات لتزيني
القبعات� ،أقراط ،جموهرات لتزيني األأحذية ،زمامات مرابط ,ألأكمام القم�صان ،هياكل
جذعية من معادن نفي�سة ،علب لل�ساعات ،علب إلإهداء ال�ساعات ،متاثيل �صغرية من معادن
نفي�سة ،دبابي�س جموهرات ،دبابي�س ربطات العنق ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفي�سة،
حلقات للمفاتيح مفاتيح م�شقوقة بها حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية للزينة ،ف�ضة غري
م�شغولة �أو مطرقة� ،ساعات توقيت ،جموهرات جمتزعة ،علب للمجوهرات ،خرز ل�صنع
املجوهرات ،م�شابك للمجوهرات ،لوازم ل�صنع املجوهرات ،لفات حلفظ املجوهرات ،قطع
كابو�شون ،حلقات م�شقوقة من معادن نفي�سة للمفاتيح ،علب إلإهداء املجوهراتwatch ،
 ،handsم�سبحة� ،أ�ساور م�صنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات ،حلي �صغرية ل�سال�سل
املفاتيح ،م�سابح� ،صلبان من املعادن الثمينة ،بخالف املجوهرات� ،صلبان ترتدى بو�صفها
جموهرات ،حماالت مفاتيح قابلة لل�سحب (قابلة للطي) ،دبابي�س جموهرات للقبعات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خالد �أبو املجد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157804 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اإلإمرباطورية للتجارة اإلإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157805 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فحم وقود.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدير للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157806 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار ال�صفاء احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157807 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الغ�صن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157809 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراكز ا�ستهالكية تنميط امل�ستهلك ألأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز ريال للتخفي�ضات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157810 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ربع اخلايل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157812 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،كب�سوالت القهوة اململوءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ر�شفة قهوة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157815 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�شياالت للمالب�س ،قم�صان ،مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة م�سار اجلودة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157817 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،خدمات حدائق املالهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوثيقة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157818 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صقر الفليج للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157819 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حناء �صبغ جتميلي(,حناء بجميع �أنواعه) ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية(حناء و�سدر
واليا�س وكتم) ،م�ستح�ضرات جتميل(حناء الطبيعي بدون �إ�ضافات وكذلك اليا�س
و�سدر من منتجات الطبيعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�شراقة الكواكب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157821 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع األأثاث،خزانات ،رفوف مكتبات ،مكاتب �أثاث,م�ساند للفرا�شي ،طاوالت ,ن�ضد �أثاث،
�أثاث مكاتب� ،أثاث ،خزانات مالب�س ،طاوالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مي�سام الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157823 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفري �أو ت�أمني لآلآخرين� ,شراء �سلع وخدمات ألأعمال �أخرى ،معاجلة اإلإدارة
التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اإلإبداع ال�شامل لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157827 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال (ا�ست�شارات ت�سويقية �شاملة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريق لال�ستثمار والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157830 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحليل الكيميائي� ،إجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول ،فنون وعلوم ت�صميم
و�إقامة املباين ،األأبحاث البكتريية ،خدمات الكيمياء ،األأبحاث الكيميائية ،اال�ست�شارات
املعمارية ،ر�سم ت�صاميم وخمططات اإلإن�شاء ،األأبحاث التكنولوجية ،فح�ص �آبار البرتول،
�أبحاث التجميل ،ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم ال�صناعي ،خدمات ت�صميم العبوات،
فح�ص املواد ،امل�سح اجليولوجي ،م�سح حقول البرتول ،الهند�سة ،معلومات األأر�صاد اجلوية،
م�سح األأرا�ضي ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب� ،إجراء درا�سات امل�شاريع التقينة ،برجمة احلا�سوب،
التنقيب عن البرتول� ،أبحاث فـي جمال الفيزياء ،األأبحاث امليكانيكية ،فح�ص الن�سيج،
التنقيب اجليولوجي ،األأبحاث اجليولوجية ،توثيق األأعمال الفنية ،املعايرة القيا�س،
ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير
�أجهزة احلا�سوب ،ت�صميم األأزياء ،ت�صميم الفنون التخطيطية ،مراقبة اجلودة ،ت�أجري
برامج حا�سوب ،البحث وتطوير منتجات جديدة لآلآخرين ،ت�صميم ت�صميم �صناعي،
اال�ستك�شاف حتت املاء ،ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة
حا�سوب ،األأبحاث البيولوجية ،تخطيط املدن ،امل�سح ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،اختبار
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كفاءة املركبات على الطرق ،ن�سخ برامج احلا�سوب ،حتويل البيانات من و�سائط مادية �إلى
�إلكرتونية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة اإلإنرتنت لآلآخرين ،تفعيل مواقع اإلإنرتنت،
حتميل برامج حا�سوبية ،ا�ستمطار ال�سحب ،حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف
التحويل املادي ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،خدمات
الوقاية من الفريو�سات احلا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال توفري الطاقة� ،أبحاث فـي جمال
معلومات البيئة ،توفري �أجهزة بحث فـي اإلإنرتنت ،متثيل الرقمي للوثائق م�سح ،حتليل
خط اليد علم الكتابة ،توفري املعلومات العلمية ،وتقدمي امل�شورة واال�ست�شارات فيما يتعلق
بـموازنة الكربون ،تقييم األأخ�شاب وفق اجلودة ،تقييم ال�صوف اجلودة ،مراقبة �أنظمة
احلا�سوب بالتداول عن بعد ،حتليل املياه ،خدمات خمترب علمي ،التدقيق فـي جمال
الطاقة ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع اإلإنرتنت ،الربجميات كخدمات ،SaaS
اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،البحث العلمي ،ا�ست�ضافة اخلدوم ،جتارب �سريرية،
ن�سخ احتياطية للبيانات خارج املوقع ،تخزين �إلكرتوين للبيانات ،توفري معلومات عن
التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع اإلإنرتنت ،خدمات ر�سم اخلرائط،
احلو�سبة ال�سحابية ،جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات،
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا
احلا�سوب ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،خدمات التنب�ؤ
بالطق�س ،اال�ست�شارات فـي جمال األأمن املعلوماتي ،ال�صياغة التقنية ،الت�صميم الداخلي،
فك ت�شفري الهواتف النقالة ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن األأعطال� ،إن�شاء وت�صميم
فهر�س للمعلومات على موقع �إلكرتوين ل�صالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات،
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال األأمن على اإلإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن
البيانات ،خدمات ت�شفري البيانات ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن نفاذ �أو اخرتاق
للبيانات بدون ت�صريح ،مراقبة �إلكرتونية ملعلومات الهوية ال�شخ�صية للك�شف عن �سرقة
الهوية عن طريق اإلإنرتنت ،مراقبة �إلكرتونية لن�شاط ا�ستخدام بطاقة االئتمان للك�شف
عن الغ�ش عن طريق اإلإنرتنت ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،من�صات
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تكنولوجيا املعلومات كخدمات  ،PaaSتطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر ،ت�صميم بطاقة
عمل� ،أبحاث علمية وتكنولوجية فـي جمال الكوارث الطبيعية ،خدمات التنقيب فـي جمال
ال�صناعات النفطية والغازية والتعدين� ،أبحاث علمية وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط
براءات االخرتاع� ،أبحاث فـي جمال ت�شييد األأبنية� ،أبحاث فـي جمال تقنيات االت�صاالت عن
بعد� ،أبحاث فـي جمال حلام املعادن� ،أبحاث طبية ،ت�صميم الر�سوم البيانية ملواد ترويجية،
ت�سجيل ا�ستهالك الطاقة ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت
التجارة اإلإلكرتونية ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول واحد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتحدة ل�صناعات النفطية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157831 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل هواتف وملحقاته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمطة �شبكات الرقمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157854 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غاز النفط ،زيت ديزل ،زيت �صناعي ،زيت قابل لالحرتاق ،زيت حمركات ،غاز املولدات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة احلو�سني للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157856 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(مطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سمو العالء املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157857 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة للطيور واحليوانات األأليفة و�أ�سماك الزينة وم�ستلزماتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن الطيور واحليوانات األأليفة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157858 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور�س الرائدة للم�شاريع املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157859 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم ملى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157860 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط املعارج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

-77-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٦

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157861 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(مقهى وجبات �سريعة وم�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء االحرتاف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157862 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع األأحذية والعطور وال�ساعات وال�شنط واإلإك�س�سوارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل الن�ساء املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157864 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شهد اخلليج املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157865 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية(�صيدلة)� ،إعداد ال�صيدالين للو�صفات(خدمات ال�صيدلة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تداوي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157866 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات
الطهاة ال�شخ�صية� ،إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي
ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صفرد العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157867 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�شة حدادة وجنارة ،ور�شة األأملنيوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع عرب العامل املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157868 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ر�سم ت�صاميم وخمططات اإلإن�شاء ،ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم ال�صناعي،
الهند�سة ،ت�صميم الفنون التخطيطية ،ت�صميم ت�صميم �صناعي ،تخطيط املدن ،خدمات
ر�سم اخلرائط ،الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهوية ال�شاملة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157869 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دروب العلياء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157870 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع بوابة �صحار املا�سية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157871 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية إلإنتاج املطهرات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157875 :
فــي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل األأناقة ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157877 :
فــي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطعمة خفــيفة م�ؤ�س�سة على األأرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار ال�صفاء احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157878 :
فــي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفاق العذيبة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157879 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باملزاد العلني (بيع بالتجزية فــي املتاجر املتخ�ص�صة لألأجهزة املنزلية والثالجات
واملعدات املطابخ ،تركيب معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برج ال�شم�س امل�شع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157880 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات ومعدات �إطفاء احلريق واألأمن وال�سالمة وبيع �أجهزة احلا�سب اآلآيل وبيع القرطا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلينة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157881 :
فــي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ثالجات و�أجهزة تربيد وجممدات ألأغرا�ض التخزين الطبي ،جمففات كهربائية للغ�سيل،
نافورات �شوكوالتة كهربائية� ،أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أواين طهي
كهربائية ،كب�سوالت القهوة  ,فارغة  ,القهوة الكهربائية ،مكنات كهربائية ل�صنع القهوة،
�أجهزة ومكنات تنقية الهواء� ،أفران الهواء ال�ساخن ،مقايل بالهواء ال�ساخن ،معدات تدفئة
باملاء ال�ساخن� ،سخانات ماء� ،أجهزة طبخ متعددة الوظائف� ،أجهزة �إنارة بثنائيات �ضوئية
م�شعة � ،LEDأجهزة تدفئة وتربيد لتوزيع امل�شروبات ال�ساخنة والباردة� ،شعالت� ،أجهزة
تنقية الزيت� ،أجهزة ت�سخني كهربائية� ،أجهزة تعقيم ،جمففات �شعر جمففات ،جمففات
الطعام الكهربائية ،ملبات جتعيد ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الرعود للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157882 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترويج املبيعات لآلآخرين ،عر�ض �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،ت�أجري
منا�صب للبيع ،حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كليوباترا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157883 :
فــي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(األأرز).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدينة األأزهار الطيبة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157884 :
فــي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،برغل للطعام الب�شري ،معجنات ،فطائر حلم ،برغل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور الوا�صل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157886 :
فــي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كمار للتموين �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157887 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع (القيد مرهون) �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157888 :
فــي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزهور الرباقة احلديثة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157889 :
فــي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأكادمييات للرتبية والتعليم ,تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفــيه ,خدمات
الرتبية والتعليم ،تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،معلومات عن الرتبية
والتعليم ،اإلإمتحانات التعليمية ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافــية �أو تعليمية ،خدمات
مع�سكرات العطالت للرتفــيه ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،التدريب العملي عر�ض ،تنظيم
و�إدارة الندوات ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ,التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو
تدريبية ,الرتجمة� ،إر�شاد التدريب� ,إعادة التدريب املهني ،خدمات التدريب التي توفرها
�أجهزة متثيلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سهاالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157890 :
فــي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات املت�صلة با�ستخراج النفط والغاز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلدمات اخلا�صة حلقول النفط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157891 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صدير واال�سترياد للمواد البال�ستيكية وتوابعها ومكتب �إداري لل�شركة والبيع فــي
جماالت احلديد واألألومنيوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع التعاون احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157892 :
فــي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سندوي�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نخيل الرو�ضة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157894 :
فــي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ربى عربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157896 :
فــي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (تقدمي امل�شروبات والطعام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع احلجر ال�صامت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157901 :
فــي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات فــي
الربجميات احلا�سوبية ،اال�ست�شارة فــي تكنولوجيا املعلومات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوق م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157904 :
فــي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النفط والغاز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ركاز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157909 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،عر�ض ال�سلع ،خدمات وكاالت الدعاية واإلإعالن،
خدمات نقل األأعمال ،خدمات توفــري �أو ت�أمني لآلآخرين �شراء �سلع وخدمات ألأعمال �أخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه بن حممد بن علي الغيالين للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157910 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،حما�سبة ،دعاية و�إعالن ،التخطيط لغايات الدعاية
واإلإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه بن حممد بن علي الغيالين للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157911 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع وا�سترياد قطع غيار ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلط ال�سامي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157912 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مولدات كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدقيق للخدمات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

-94-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1466

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157913 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة وتقدمي خدمات التطبيقات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنوم �أم الزمامي املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157914 :
فــي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت زيتون للطعام ،زيوت للطعام ،زيتون حمفوظ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد األأنوار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157916 :
فــي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون رجايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار اإلإرادة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157918 :
فــي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور�س الرائدة للم�شاريع املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157921 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير(ت�صدير وا�سرياد وبيع اإلإلكرتوين) والزهور والهديا
وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الر�ؤية ملا وراء البحار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157922 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة (ت�شمل امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الو�سام الذهبي للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157923 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح ،م�صابيح كهربائية� ،أجهزة العر�ض ال�ضوئي ،فواني�س لال�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكبري الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158078 :
فــي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اإلإذاعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الدار اإلإعالمية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158178 :
فــي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التو�صيل الب�ضائع لل�شركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اإلإندماج احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158397 :
فــي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة ت�أجري العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوتد املتكاملة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158410 :
فــي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آي�س كرمي والبوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النا�صرال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158773 :
فــي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أكادميية للتدريب والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلامعة العربية املفتوحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156754 :
فــي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،ت�سليم الطرود ،تغليف ال�سلع ،ت�سليم الب�ضائع ،خزن
الب�ضائع ،ال�شحن بال�سفن ،النقل ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع ،تغليف الب�ضائع،
ت�سليم الر�سائل ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي ،النقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سياد اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139436 :
فــي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمــات الكافترييات ،خدمــات املق ــاهي ،خدمــات املطاعــم امل�ؤقتــة �أو املتنقلــة الكانتينــات،
خدمــات املطاعــم ،تزيني الكيــك (الكاتــو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة فاطمة �سامل حممد غوا�ص بيت كثري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم129092 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �إداري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج �ضنك احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151916 :
فــي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تو�صيل الطلبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدو�سري العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155932 :
فــي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،خدمات العالج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما م�سقط األأولى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155109 :
فــي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،حلويات �سكرية ،كاكاو ،قهوة� ،شاي� ،شوكوالتة ،حلويات ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة،
باجلنب ال�سندوي�شات ,بوظة جممدة ،كعك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سماء ال�صافــية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم95154 :
فــي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاطئ امل�شرق للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2015/5/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم121009 :
فــي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت البناء والت�شييد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أركان للبناء والت�شييد واخلدمات العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/7/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 114973 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ اخلام �أو امل�صنع ،منتجات التبغ ،مبا فـي ذلك ال�سجائر ،ال�سيجار ،ال�سيجاريللو
(ال�سيجار الطويل الرفيع) ،التبغ الذي ي�ستخدم للف ال�سجائر ،غليون التبغ ،تبغ م�ضغ،
ال�سجائر التي حتتوي على بدائل التبغ (لي�ست لغايات طبية) ،التبغ املنكه ،املع�سل،
تبغ ال�سع ــوط (ال�شمة) ،ال�سجائر اإلإلكرتونية ،األأرجيلة اإلإلكرتونية ،ر�أ�س األأرجيلة
اإلإلكرتونيــة ،الوالعــات� ،أدوات املدخنني مبا فـي ذل ــك ورق ما�ص لغاليني التبغ ،علب
ال�سجائــر ،قطاعــات ال�سيجــار ،مبا�ســم ال�سيجــار� ،أوعيــة غــاز لوالعــات ال�سيجار ،فالتر
لل�سجائر ،مبا�سم ال�سجائر ،فوهات ملبا�سم ال�سجائر ،ورق �سجائر� ،أطراف �سجائر� ،آالت
حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر ،حجارة النار (ال�صوان)� ،صناديق لرتطيب التبغ� ،أدوات
تنظيف غاليني التبغ ،منا�صب غاليني التبغ� ،أكيا�س تبغ ،علب ال�سعوط (ال�شمة) ،مبا�صق
ملدخني التبغ� ،أطراف من الكهرمان األأ�صفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر� ،أوعية تبغ ،فوهات
من الكهرمان األأ�صفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر ،مناف�ض �سجائر� ،أنبوبات لل�سجائر،
�أع�شاب للتدخني� ،أعواد ثقاب ،علب كربيت ،حامالت �أعواد الثقاب ،تبغ األأرجيلة ،تبغ
املع�سل ،مواد للتدخني ،لغايات غري طبية �أو عالجية ،خلطات منكـهة من التبغ واملع�سل
ت�ستخدم فـي األأرجيلة� ،سوائل وم�ساحيق ذوابة ذات نكهات ت�ستخدم فـي األأرجيلة ،غاليني
تدخني �إلكرتونية� ،سائل لألأرجيلة اإلإلكرتونية (�سائل �إلكرتوين) يت�ألف من نكهات �سائلة
ت�ستخدم مللء األأراجيل اإلإلكرتونية �أو خرطو�شات األأرجيلة اإلإلكرتونية� ،أرجيلة (�شي�شة)،
لوازم األأرجيلة �أو قطعها (مبا فـي ذلك �صحون ور�ؤو�س األأرجيلة وخراطيم األأرجيلة،
قواعــد األأرجيل ــة ور�ؤو�س مبا�ســم األأرجيل ــة والفالتــر وفوهــات املبا�سم ،مب�سم خرطوم
األأرجيلة� ،أنبوب األأرجيلة� ،أكيا�س و علب األأرجيلة� ،إناء األأرجيلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الفرات م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2017/12/٧ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 123320 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور النورين للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/10/٣١ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129835 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية الفواكه واخل�ضراوات الطازجة والتمور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجله�ضمي الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3082 :ر.ب 111 :قريات ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135589 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شراء وبيع األأرا�ضي والعقارات وتق�سيمها ،و�ساطة العقارات� ،إدارة وت�أجري العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بدر العاملية للخدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص،ب 793:ر.ب ,112:بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/٢٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135590 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شراء وبيع األأرا�ضي والعقارات وتق�سيمها  ،و�ساطة العقارات� ،إدارة وت�أجري العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة بدر لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص،ب 793:ر.ب ,112:بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/٢٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136971 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح املركبات وال�سمكرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مو�سى عبدالرحمن ح�سن و�شركائه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 4 :ر.ب� ,100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137566 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميا�سني الوطنية للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٦٢٤ :ر.ب ١١٦ :احليل اجلنوبية ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/٧/١٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137627 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة عن طريق اإلإنرتنت (الت�سويق اإلإلكرتوين).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة من�صة بحار الت�سويق �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  423 :ر.ب� ,132 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138509 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مما�سح �صغرية ورقية للتنظيف(ورق حمارم كلينك�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138510 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مما�سح �صغرية ورقية للتنظيف(حمارم ورقية للمطابخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الوطنية للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139168 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العالمة الب�سيطة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/١٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139407 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم وجبات واملقاهي التي تقدم م�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمالت وخمبز الريان للحلويات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/٢٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141138 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القرم لألأعمال واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/٢٣ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147889 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مالك ال�شرق العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155138 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأهداف الطموحة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155550 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معلومات عن معاجلة املواد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون ماثي ديفـي تيكنولوجيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :تي ات�ش فلور 25 ،فارينجدون �سرتيت ،لندن� ،إي �سي  4ايه 4ايه
بي ،اململكة املتحدة ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب١١٢ :
حــــــــق األأولويــــــة( :رقم األأولوية - UK00003731383 :تاريخ األأولوية،2021/12/10 :
بلد االولوية)GB :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155551 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكيميــاء ،األأبحــاث التكنولوجيــو ،الت�صميــم ال�صناعي� ،إجــراء درا�ســات امل�شاريع
التقنية ،الهند�سة ،البحث وتطوير منتجات جديدة لآلآخرين ،البحث العلمي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون ماثي ديفـي تيكنولوجيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :تي ات�ش فلور 25 ،فارينجدون �سرتيت ،لندن� ،إي �سي  4ايه 4ايه
بي ،اململكة املتحدة ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب١١٢ :
حــــــــق األأولويــــــة( :رقم األأولوية - UK00003731383 :تاريخ األأولوية،2021/12/10 :
بلد االولوية)GB :
-113-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1466

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155553 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترخي�ص امللكية الفكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون ماثي ديفـي تيكنولوجيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :تي ات�ش فلور 25 ،فارينجدون �سرتيت ،لندن� ،إي �سي  4ايه 4ايه
بي ،اململكة املتحدة ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/2 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦:ر.ب١١٢ :
حــــــــق األأولويــــــة( :رقم األأولوية - UK00003731383 :تاريخ األأولوية،2021/12/10 :
بلد االولوية)GB :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155681 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الدعاية واإلإعالن(خدمات الدعاية واإلإعالن و�إدارة وتوجيه األأعمال
وتفعيــل الن�شــاط املكتبي ،اجلمع بيــن جمموعــة متنوعــة مــن ال�سلــع ل�صالح اآلآخرين،
با�ستثناء النقل ،مما يتيح للعمالء م�شاهدة تلك الب�ضائع و�شرائها ب�سهولة ،قد يتم توفري
هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة �أو منافذ البيع باجلملة �أو من خالل �آالت
البيع �أو كتالوجات الطلبات بالربيد �أو عن طريق الو�سائط اإلإلكرتونية ،على �سبيل املثال،
من خالل مواقع الويب �أو برامج الت�سوق التلفزيونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتو برازيل �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال �سي ايه  ،8الطابق األأر�ضي ،املجمع اللوج�ستي -ال�صف ايه ،دبي
كومري�سيتي ،دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/7 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب111 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155704 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زبدة الفول ال�سوداين ،فواكه حمفوظة ،جوز هند جمفف ،مربيات ،فواكه جممدة ،خيار
خملل ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،لب فواكه ،جلي هالم ,للطعام ،عد�س
حمفوظ ،ب�صل حمفوظ ،زيتون حمفوظ ،خملالت ،معجون بندورة� ،سلطات فواكه ،ق�شور
فواكه ،فطور حمفوظة ،بقول حمفوظة ،فواكه معلبة ،خ�ضراوات معلبة ،حم�ص معجونة
احلم�ص ،مركز طماطم ،خر�شوف م�صرب ،ع�صري ليمون لال�ستعمال املطبخي ،ذرة حلوة
غري معاجلة ،معجون �أ�سا�سه مك�سرات ،حليب جوز الهند.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دي�ساي فودز بي فـي تي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 3 :آي� ،أتور ت�شاميربز� 2 ،آي موليدينا رود ،بيون  ،411 001ماهارا�شرتا،
الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب.٢٣٦٦:ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155706 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،توابل بودرة ،كري بهار ،توابل ،خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات األأثريية
والزيوت العطرية ،ملح ،كركم ،بهارات ،منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ،زجنبيل
تابل ،خل ،كت�شاب �صل�صة ،معكرونة ،خردل ،نودلز معكرونة رقيقة ،زعفران توابل،
�صل�صات توابل� ،سميد� ،شعريية نودلز ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،توابل م�صنعة
من الفواكه �أو اخل�ضار بهار� ،صل�صات طماطم ،مايونيز ،ك�سرتد ،مقبالت هندية توابل،
فطائر �صينية ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ،مرق تخليل يو�ضع فيه اللحم �أو
ال�سمك� ،صل�صلة املعكرونة ،ثوم مفروم بهار� ،أرز �سريع التح�ضري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دي�ساي فودز بي فـي تي .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 3 :آي� ،أتور ت�شاميربز� 2 ،آي موليدينا رود ،بيون  ،411 001ماهارا�شرتا،
الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/8 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب.٢٣٦٦:ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155798 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،منظفات لغايات طبية ،خبز �سكري لال�ستخدام الطبي� ،شاي
�أع�شاب لغايات طبية� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية� ،أغذية للر�ضع واألأطفال� ،سكاكر
لغايات طبية ،م�ستح�ضرات طبية ألأغرا�ض التنحيف� ،ألياف نباتات �صاحلة لألأكل غري
غذائية� ،إ�ضافات معدنية �إىل الغذاء ،غ�سوالت فم لغايات طبية� ،إ�ضافات غذائية ،م�ضادات
حيوية ،مكمالت غذائية من دجن ،مكمالت غذائية من الربوتني ،م�ستخل�صات نباتية
لغايات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ميددايت للمنتجات الغذائية والنباتات ال�صحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،العا�صمة ،ال�شرق ،قطعة (� ،)2شارع جابر املبارك ،ق�سيمة
(�أ ،)20برج �سنابل ،دور ( ،)39مكتب ( ,)5الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب.٢٣٦٦:ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156116 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(خدمات توفري األأطعمة وامل�شروبات ،اإلإيواء امل�ؤقت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم وكافية اوتانتيك ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مقابل �أبوظبي مول منطقة النادي ال�سياحي (الزاهية) �أبوظبي
اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب١١١ :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156122 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات طبية(عد�سات تزرع جراحيا ,عد�سات بديلة� ,أجهزة و�أدوات طبية ،قوالب
تثبيت مرنة� ،أجهزة ومعدات جراحية� ،أدوات قطع (جراحية) ،رقع جراحية مكونة من
مواد ا�صطناعية� ،أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب �أ�سنان وبيطرية� ،أطراف وعيون
و�أ�سنان ا�صطناعية� ،أدوات جتبري ،مواد خياطة �أو درز اجلروح).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ساننت فارما�سوتيكال كو .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 20-4 :أوفوكا-ت�شو ،كيتا-كو� ،أو�ساكا�-شي� ،أو�ساكا ،8552-530 ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 111 :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156129 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قدور طهي(�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ� ،أواين الطبخ و�أدوات املائدة،
عدا ال�شوك ،ال�سكاكني واملالعق� ،أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان،
مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف ،زجاج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول ،عدا الزجاج
امل�ستعمل فـي املباين� ،أوان زجاجية� ،أواين خزف �صيني و�أوان خزفية ،املر�شات ،مر�شات
ل�سقاية الزهور والنباتات� ،أدوات الر�ش ،حماقن ل�سقاية الزهور والنباتات ،حامالت النباتات
(لتن�سيق الزهور) ،فوهات ألأوعية ر�ش املياه ،فوهات خراطيم املياه� ،أوعية ر�ش املياه� ،أدوات
ال�سقاية� ،أوعية زهور ،قفافيز ألأعمال احلدائق ،م�ستنبت داخلي لرعاية النباتات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جولدن تولز للتجارة (�ش .ذ .م .م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،42520 :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 111 :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156156 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتاري لبيع اخل�ضراوات والفواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز كو�شوفياليل التجاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156248 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بحر ال�سيب املطورة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنةعمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156263 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة الفوار�س احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156264 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الراعي الذهبي للتجارة والنقل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156284 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني اإلإقامة الفنادق والنزل ،خدمات بيوت االعتكاف ،خدمات املقاهي،
خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،ت�أجري �أماكن اإلإقامة
امل�ؤقتة ،خدمات النزل ،خدمات �أماكن اقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم،
حجز النزل ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفيفة ،خدمات خميمات العطالت �أماكن �إقامة ،حجز �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة،
خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،ت�أجري غرف االجتماعات ،خدمات اال�ستقبال فـي
�أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات
مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،معلومات ون�صائح
تتعلق بتح�ضري الوجبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روابي جال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156326 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية اخلا�صة بالرجال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمر بن خليفة بن حممد الزكواين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156528 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفيفة ،خدمات احلانات البارات ،ت�أجري �أجهزة الطبخ ،ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح
لل�شرب ،نحت على األأغذية ،خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون
و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الوحدة ،املنطقة ال�صناعية رقم� ،1 .ص.ب ،4115 :ال�شارقة،
اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب.٢٣٦٦ :ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156545 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ،با�ستا ،يان�سون ،يان�سون جنمي ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد،
منقوعات غري طبية ،منكهات للقهوة ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام ،توابل بودرة ،خبز
بدون خمرية ،ملح حلفظ املواد الغذائية ،قر�شلة بق�سماط ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري
املنبت امللت ،حلويات بالنعناع ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل ،خبز بان ،كاكاو ،قهوة ،بن غري
حمم�ص ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك ،قرفة تابل ،براعم نبات
الكرب املخللة ،كارميل �سكاكر ،كري بهار ،م�ستح�ضرات احلبوب ،علكة لي�ست لغايات طبية،
هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي� ،شوكوالتة ،كب�ش قرنفل تابل ،توابل ،حلويات ،رقائق ذرة،
م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ،بوظة ،فطائر حمالة بانكيك ،خال�صات للمواد
الغذائية عدا اخلال�صات األأثريية والزيوت العطرية ،ملح ،عوامل تغليظ لطهي املواد
الغذائية ،حمليات  ،بهارات ،خبز زجنبيل ،فلفل حلو ،دقيق للطعام ،دقيق البقول ،دقيق
ذرة ،دقيق اخلردل ،دقيق ال�شعري ،دقيق �صويا ،طحني قمح ،ن� أش� للطعام ،خمائر للعجني،
�أقرا�ص �سكرية حلويات ،بتي فور كعك� ،سكر ،منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية،
م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،زجنبيل تابل ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة لألأكل،
ثلج طبيعي �أو �صناعي ،ثلج للمركبات املنع�شة ،جلوكوز ألأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني,
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معد لل�صناعات الغذائية ،برغل للطعام الب�شري ،خل ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات كاكاو
باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،مواد تخمري ،خمرية،
مواد متا�سك ال�سجق ،معكرون معجنات ،معكرونة ،ذرة مطحونة ،ذرة حمم�صة ،خبز ،دب�س
للطعام ،قطر ال�سكر ،نعناع للحلويات ،ع�سل نحل� ،شعري مق�شر ،خردل ،جوز الطيب ،نودلز
معكرونة رقيقة ،فطائر(و فرينكي (فطائر حم�شوة ))� ،شعري مطحون� ،سندوي�شات ،قطع
حلوى حلويات(,زفري (حلوه)) ،معجنات ،ب�سكويت بالزبدة ،خبز افرجي ،فلفل توابل،
بيتزا ،فلفل ،دقيق بطاطا ،مهلبية ،برالني حلوى اللوز او اجلوز ،رافيويل� ،سو�س حلويات،
�أرز ،زعفران توابل� ،ساغو� ،صل�صات توابل ،نكهة الكرف�س� ،سميد� ،شربات مثلجات� ،سباغيتي
معكرونة رفيعة ،تابيوكا ،دقيق التابيوكا ،تورتات كيك بالفواكه ،منكهات الفانيال لغايات
مطبخية ،فانيلني بديل للفانيال� ،شعريية نودلز ،فطائر حلم ،مطريات حلوم للغايات
املنزلية ،مثلجات �صاحلة لألأكل ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،حلوى لوز ،حلويات فول
�سوداين ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية،
�شوفان مطحون� ،شوفان مق�شر ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق �شوفان ،دقيق �شوفان� ،أ�صابع
�سو�س حلويات ،خل البرية ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،بن ا�صطناعي� ،سكاكر لألأكل ،رقائق منتجات حبوب ،الت�شاوت�شاو
توابل ،ك�سك�س �سميد ،خال�صة ال�شعري املنبت امللت ,للطعام� ،شعري منبت ملت ,لال�ستهالك
الب�شري� ،شمع نحل لال�ستهالك الب�شري ،توابل م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار،
هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ،ماء بحر للطبخ� ،سو�شي،
�صل�صات طماطم ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ك�سرتد ،هالميات جلي ,فواكه حلويات،
مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة� ،أقرا�ص �أرز� ،صل�صة
�صويا ،لنب جممد حلويات مثلجة ،مقبالت هندية توابل ،فطائر �صينية ،تاكو ،كعك
ذرة� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،توابل �سلطة ،لب خبز ،تبولة ،تورتات حم�شوة
باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت� ،صل�صة مرق اللحم ،معجون حب ال�صويا توبل� ،أطعمة
خفيفة قائمة على احلبوب� ،أطعمة خفيفة م�ؤ�س�سة على االرز ،لب الذرة ،دقيق لب الذرة،
م�سحوق خبازة� ،صودا خبازة� ،أع�شاب حمفوظة ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة،
كيك مغطى بال�سكر جممد ،معجنات مقطعة ،مو�س �شوكوالتة  ،املو�س (حلوى) �سكريات،
كولي�س (فواكه) �صل�صات ،باجلنب ال�سندوي�شات ،بي�ستو �صو�ص ،حلم اخلنزير ال�صقيل،
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل ،بذور القمح ألأغرا�ض اال�ستهالك الب�شري ،ق�ضبان
احلبوب الغنية بالربوتني ،ق�شدة التارتار ألأغرا�ض الطهي� ،إ�ضافات الغلوتني ألأغرا�ض
-122-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1466

الطهي� ،صل�صلة املعكرونة ،لوح من احلبوب� ،سكر نخيلي ،عجني ،ورد �أو ورق لال�ستخدام
كبدائل �شاي ،pastry dough ،بيلميني عجائن حم�شية باللحم ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني
الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة� ،أرز باللنب ،طحائن
جوز ،ثوم مفروم بهار ،باوزي كعكات حم�شية ،عجينة �أرز لغايات مطبخية ،جياوزي فطائر
حم�شية ،رامن طبق ياباين من املعكرونة� ،أوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة� ،أخالط
لألأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة ،بوريتو�س ،جيمباب طبق كوري من األأرز ،ورق
�صالح لألأكل ،ورق �أرز �صالح لألأكل ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة ،معجون �شوكوالتة
يحتوي على مك�سرات ،فطائر �أ�سا�سها دقيق� ،شراب األأغاف حمليات طبيعية ،تزيني الطعام
بطبقة براقة� ،أطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي األأرز� ،أطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي
املعكرونة ،م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ،مربى احلليب ،بيبيمباب �أرز خملوط باخل�ضراوات
وحلم البقر� ،أونيجريي كرات �أرز� ،أرز �سريع التح�ضري� ،سندوي�شات الهوت دوغ ،مكعبات
ثلج ،بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل ،بذور ال�سم�سم توابل ،خملالت م�صنعة من اخل�ضار
املقطعة والبهارات ،حبوب كينوا ،معاجلة ،برغل ،حنطة �سوداء ،معاجلة� ،صل�صة التوت
الربي بهارات� ،صل�صة التفاح بهارات ،قطع خبز حمم�ص ،لومبري خبز م�صنوع من
البطاطا ،ب�سطيلة حلويات� ،سينبي ب�سكويت الذرة ،كيم�شيجون فطائر من اخل�ضراوات
املخمرة� ،شرائح بوظة من الفا�صولياء احلمراء املحالة� ،سكاكر النعناع إلإنعا�ش النف�س،
علكة إلإنعا�ش النف�س� ،شعريية معكرونة� ,أودون� ،شعريية معكرونة� ,سوبا ،طحني احلنطة
ال�سوداء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : :ال�صناعية األأوىل ،خلف �شارع الوحدة ،ملك األأنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ، 4115 :ال�شارقة ,االمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب.٢٣٦٦ :ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156570 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت بيع األأواين املنزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيبلو�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156854 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عامل املعايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156857 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كنز املجد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/21 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156988 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة لألأكل ،زبدة ،خ�ضراوات مطبوخة ،زيوت للطعام ،جبنة ،حليب ،هالم جلي,
الفواكه ،حلوم ،حلوم ال�صيد ميتة ،خال�صات حلوم ،منتجات احلليب ،مربى فواكه ،بي�ض،
حلوم دواجن غري حية ،حلم الكبد ،حلوم حمفوظة ،حلوم معلبة ،روب اللنب ،فواكه
حمفوظة ،فواكه جممدة ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات جمففة ،فواكه مثلجة ،فواكه
مطبوخة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النماء للدواجن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٩٤ :ر.ب ١٣٠ :العذيبة ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب.٢٣٦٦ :ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156989 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال ،ا�ستف�سارات عن األأعمال� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية،
ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني ،ا�ست�شارات �إدارة األأعمال ،عر�ض ال�سلع ،امل�ساعدة فـي �إدارة
األأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،توزيع العينات ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ،دعاية
و�إعالن ،العالقات العامة ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية واإلإعالن �أو ترويج املبيعات،
اإلإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفري �أو ت�أمني لآلآخرين �شراء
�سلع وخدمات ألأعمال �أخرى ،عــر�ض �سلع علــى و�سائ ــل اإلإع ــالم لغايات البيع بالتجزئة(و
خدمات البيع بالتجزئة واجلملة وحتديدا ال�سلع املتعلقة بالدواجن وحلوم ال�صيد)،
ت�سويق ،الت�سويق اال�ستهدافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النماء للدواجن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٩٤ :ر.ب ١٣٠ :العذيبة ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢٣٦٦ :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157057 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر ،خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�س�س األأعمال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157104 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وب�ص م�ستدام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157143 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التدريــب العملي عر�ض ،تنظيــم و�إدارة ور�شات العمــل تدريب ،التوجيــه املهنــي ن�صائــح
تعليمية �أو تدريبية� ،إر�شاد التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االرتكاز املحوري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157239 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي (,GPSاألأجهزة واألأدوات العلمية والبحثية واملالحية
وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي واألأجهزة واألأدوات ال�سمعية
الب�صرية واألأجهزة واألأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س واإلإ�شارة والك�شف واالختبار
واملعاينة واإلإنقاذ والتعليم � ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي توزيع �أو ا�ستخدام الطاقة الكهربائية� ،أجهزة و�أدوات ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ �أو معاجلة ال�صوت �أو ال�صور �أو البيانات ،و�سائط م�سجلة وقابلة للتنزيل وبرجميات
كمبيوتر وو�سائط ت�سجيل وتخزين رقمية �أو تناظرية فارغة� ،آليات لألأجهزة التي تعمل
بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة� ،أجهزة كمبيوتر و�أجهزة كمبيوتر طرفية،
بذالت غو�ص� ،أقنعة للغوا�صني� ،سدادات األأذن للغوا�صني ،مالقط �أنفية للغوا�صني
وال�سباحني ،قفازات للغوا�صني� ،أجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء� ،أجهزة �إطفاء احلرائق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حتالف اإلإمارات للحلول التقنية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ربدان� ،أبراج مكاتب الب�ستان� ،أبوظبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب111 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157241 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي(اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات
التحاليل واألأبحاث ال�صنـاعية ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حتالف اإلإمارات للحلول التقنية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ربدان� ،أبراج مكاتب الب�ستان� ،أبوظبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب111 :ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157243 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات قانونية مرتبطة بالتفاو�ض على العقود ل�صالح الغري(خدمات قانونية ،خدمات
�أمنية للحماية املادية للممتلكات املادية واألأفراد ،خدمات �شخ�صية واجتماعية يقدمها
�آخرون لتلبية حاجات األأفراد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حتالف اإلإمارات للحلول التقنية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة�:إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ربدان� ،أبراج مكاتب الب�ستان� ،أبوظبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب111 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157279 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات مالحيــة(والعملي ــة وامل�ساحي ــةو�أجه ــزة و�أدوات الت�صوي ــر الفوتوغراف ــي
وال�سينمائي)� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية� ،أجهزة و�أدوات وزن(والقيا�س واإلإ�شارة واملراقبة
(اإلإ�شراف) واإلإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية) ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية(�أجهزة ت�سجيل
�أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور)� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية ،ب�صرية�(,أقرا�ص ت�سجيل،
�أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية)� ،آليات لألأجهزة التي
تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد(و�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة
الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستريلنغ �سايت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اإلإمارات العربية املتحدة ،دبي ،جبل علي� :ص.ب� ،)261055( :أر�ض
رقم ا�س  ,21214اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/2 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٨٢٨ :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157280 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أواين(�أدوات و�أوعي ــة لال�ستعم ــال املنزلــي وللمطبخ)� ،أم�ش ــاط(و�أ�سفن ــج) ،فرا�شــي((عدا
فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي) ،زجاج غري
م�شغول �أو �شبه م�شغول با�ستثناء زجاج املباين� ،أواين خزف �صيني(و�أوان زجاجية و�أوان
خزفية غري واردة فـي فئات �أخرى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستريلنغ �سايت�س �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اإلإمارات العربية املتحدة ،دبي ،جبل علي� :ص.ب� ،)261055( :أر�ض
رقم ا�س  ,21214اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/2 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٨٢٨ :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157281 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهـزة و�أدوات مالحيــة(والعلميــة وامل�ساحيــة و�أجه ــزة و�أدوات الت�صوي ــر الفوتوغرافـ ــي
وال�سينمائي)� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية� ،أجهزة و�أدوات وزن� ،أجهزة قيا�س(واإلإ�شارة واملراقبة
(اإلإ�شراف) واإلإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو
التحكم فـي الطاقة الكهربائية)� ،أجهزة ن�سخ ال�صوت(�أو ال�صور و�أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال)،
و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية(�أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية)� ،آليات لألأجهزة التي تعمل بقطع النقد،
�آالت ت�سجيل النقد(�آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماجنو ديفـي جوجال كي�شورى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٨٢٨ :ر.ب١١٢ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157282 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عدد �آلية(و�آالت ،حمركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،قارنات �آلية
وعنا�صر نقل احلركة (عدا ما كان منها للمركبات الربية)،معدات زراعية عدا ما يدار
باليد� ،أجهزة تفقي�س البي�ض(و�آالت بيع �أوتوماتية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماجنو ديفـي جوجال كي�شورى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٨٢٨ :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157283 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة جتفيف(و�أجهزة لإلإنارة والتدفئة وتوليد البخار)� ،أجهزة ومعدات طهي� ،أجهزة
و�آالت تربيد(والتهوية و�إمداد املياه واألأغرا�ض ال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماجنو ديفـي جوجال كي�شورى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٨٢٨ :ر.ب١١٢ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157287 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عدد �آلية(و�آالت حمركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،قارنات �آلية
وعنا�صر نقل احلركة (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،معدات زراعية عدا ما يدار
باليد� ،أجهزة تفقي�س البي�ض(و�آالت بيع �أوتوماتية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماجنو ديفـي جوجال كي�شورى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٨٢٨ :ر.ب١١٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157419 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حالق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شنفري املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٧ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157570 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سوالت لو�شن ,ألأغرا�ض التجميل(م�ستح�ضرات تبيي�ض األأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل
فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت
عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان ،لوا�صق ألأغرا�ض
التجميل ،حليب اللوز ألأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات �صبار األألوفريا ألأغرا�ض التجميل،
قاب�ضات لألأوعية ألأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أقنعة جتميلية،
�أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف� ،أعواد قطن ألأغرا�ض التجميل،
غزل قطني ألأغرا�ض التجميل ،كرميات جتميلية� ،أ�صباغ جتميلية ،م�ستح�ضرات اغت�سال
ألأغرا�ض �صحية �شخ�صية �أو إلإزالة الروائح الكريهة (مواد تواليت) ،كهرما(عطر) ،عطور
(زيوت عطرية) ،عطر باديان ،خال�صات زهور (عطور) ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور،
م�ستح�ضرات تبخري (عطور)� ،أيونون (عطر) ،زيوت عطرية من الليمون ،نعناع ل�صناعة
العطور ،م�سك (ل�صناعة العطور) ،زيوت للعطور والروائح ،ماء معطر ،خ�شب معطر،
منكهات للم�شروبات (زيوت عطرية) ،زيوت عطرية من خ�شب األأرز ،زيوت عطرية من
الكباد).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلنة العاملية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إمارتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،26537 :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/١٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب111:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157571 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية مغذية لألأغرا�ض الطبية واال�ست�شفائية(م�ستح�ضرات �صيدالنية
وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي
�أو البيطري و�أغذية للر�ضع واألأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية لإلإن�سان واحليوان،
ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو األأ�سنان و�شمع طب األأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات
إلإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب ،م�ستح�ضرات
فيتامينية ،مكمالت زاللية للحمية الغذائية ،مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على
�أجلينات ،مكمالت) ،م�ستح�ضرات كيميائية �صيدالنية(للحمية الغذائية حتتوي على
لي�سيثني ،مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على بذر الكتان ،مكمالت للحمية الغذائية
حتتوي على زيت بذر الكتان ،مكمالت معدنية �إىل 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�ضرات دوائية لنمو ال�شعر،
م�ستح�ضرات ا�ستحمام طبية� ،أمالح ا�ستحمام لغايات طبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
عالجية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلنة العاملية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إمارتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/١٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب111:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157572 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات بكرتيولوجية لال�ستخدام الطبي والبيطري(م�ستح�ضرات �صيدالنية
وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي
�أو البيطري و�أغذية للر�ضع واألأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية لإلإن�سان واحليوان،
ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو األأ�سنان و�شمع طب األأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات
إلإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب ،م�ستح�ضرات
فيتامينية ،مكمالت زاللية للحمية الغذائية ،مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على
�أجلينات ،مكمالت) ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية(للحمية الغذائية من الكي�سن،
مكمالت للحمية الغذائية للحيوانات ،مكمالت للحمية الغذائية من اإلإنزميات ،مكمالت
للحمية الغذائية حتتوي على بذر الكتان ،مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على زيت
بذر الكتان ،مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على جلوكوز ،مكمالت للحمية الغذائية
حتتوي على لي�سيثني ،مكمالت معدنية �إىل 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�ضرات دوائية لنمو ال�شعر،
م�ستح�ضرات ا�ستحمام طبية� ،أمالح ا�ستحمام لغايات طبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
عالجية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلنة العاملية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إمارتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،26537 :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/١٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب111:ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157574 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة(القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،األأرز ،التابيوكا
وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات،
احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل األأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل،
اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اجلنة العاملية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إمارتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،26537 :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/١٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو النجا للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب111:ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157703 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق و�أماكن اإلإقامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جبل الريحاين للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/١٤ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158090 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفق النجاح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158256 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو الزبري و�شريكته
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم108973 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغليف الظروف ولف الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :توليفة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 542 :ر.ب� ,311 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/3/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم113446 :
فـي الفئة  45من �أجل 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 الطلب2017/10/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم129912 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاطئ �صور لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137163 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة و�أجهزة احلا�سب اآلآيل وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تكنو للتجارة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 900 :ر.ب ,132 :اخلو�ض ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158628 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�شغيل و�صيانة حمطات ال�ضخ وخطوط األأنابيب ،اخلدمات املت�صلة با�ستخراج النفط
والغاز ب�إن�ستثاء خدمات امل�سح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوكيو ل�شبكات الغاز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144583 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام (م�ستح�ضــرات التجميل و�أدوات الزينة غري طبية,
منظفات �أ�سنان غري طبية ,عطور ،زيوت عطرية ,م�ستح�ضرات ق�صر ومواد �أخرى ت�ستخدم
فـي الغ�سيل والكي ,م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اليك�س آ�فـيني كوزماتيك �سانايى تيجاريت انونيم �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غازيتيبيه ماهالي�سي ،ايبار �سوكاك ،نو� 7 :سيليفريه � -إ�سطنبول ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146015 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال (خدمات جتميع ت�شكيلة وا�سعة من الب�ضائع وال�سلع ل�صالح
الغري (عدا نقلها) لتمكني عامة الزبائن من معاينتها ب�شكل مريح و�شراء تلك الب�ضائع
وال�سلع عن طريق الو�سائط اإلإلكرتونية �أو مواقع الويب �أو برامج الت�سوق التلفزيونية)،
ا�ستف�سارات عن األأعمال ،ل�صق اإلإعالنات ،عر�ض ال�سلع ،خدمات التجميع امل�ساعدة فـي
األأعمال(,خدمات جتميع ت�شكيلة وا�سعة من الب�ضائع وال�سلع ل�صالح الغري (عدا نقلها)
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها ب�شكل مريح و�شراء تلك الب�ضائع وال�سلع عن طريق
الو�سائط اإلإلكرتونية �أو مواقع الويب �أو برامج الت�سوق التلفزيونية) ،توفـري معلومات
األأعمال عن طريق مواقع اإلإنرتنت(خدمات جتميع ت�شكيلة وا�سعة من الب�ضائع وال�سلع
ل�صالح الغري (عدا نقلها) لتمكني عامة الزبائن من معاينتها ب�شكل مريح و�شراء تلك
الب�ضائع وال�سلع عن طريق الو�سائط اإلإلكرتونية �أو مواقع الويب �أو برامج الت�سوق
التلفزيونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�س بي ام للتجارة الدولية �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،263136 :جبل علي ،دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/25 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146560 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل (حليب غ�سل الوجه ,م�ستح�ضرات جتميل ,زيوت �أثريية ,عطور,
�أطقم جتميل� ,أقنعة جتميلية ,م�ستح�ضرات تنظيف ,طالء ال�شفاه ,منظفات �أ�سنان,
م�ستح�ض ــرات تبخ ــري (عطور) ,أ�ق ــالم احلواجــب� ,أحمر ال�شفاه ,غزل قطني ألأغرا�ض
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التجميل ,ظالل العيون ,بخاخ مثبت املكياج� ,أ�سا�س املكياج (برامير) ,م�ستح�ضرات الوقاية
من ال�شم�س� ,صندوق مكياج يحتوي على م�ستح�ضرات جتميل� ,أحمر اخلدود ,مزيل املكياج,
خافـي عيوب الوجه ,الرمو�ش ال�صناعية� ,شريط اجلفن ,بودرة �سائبة للوجه ,مكياج للوجه
واجل�سم ,م�ستح�ضرات تعطري اجلو ,جل اال�ستحمام ,ال�شامبو ,قطع من �صابون الزينة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهيجياجن يجي انرتبرايز ماجنمنت جروب كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :يونيت /6 ،8اف ،بلدينج  2 ،5كيجيوان رود ،باياجن �سب-د�سرتيكت،
جيانغجان د�سرتيكت :هاجنزهو ،زهيجياجن بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146562 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معادن غري نفـي�سة غري م�شكلة �أو �شبه م�شكلة(معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها ,مواد
بناء معدنية ,مواد معدنية للبناء ,مواد تقوية معدنية للبناء ,مواد �إن�شاء معدنية ,نوافذ
معدنية ,نوافذ �أملنيوم� ,سبائك معدنية ت�ستخدم فـي ال�صناعة  ,معادن غري نفـي�سة غري
م�شكلة �أو �شبه م�شكلة ت�ستخدم فـي ال�صناعة ,مواد �شبه م�صنعة من األألومنيوم �أو �سبائكه
م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف �أو مبثوقة ,مواد �شبه م�صنعة من النحا�س �أو �سبائكه
م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف �أو مبثوقة ,مواد �شبه م�صنعة من الر�صا�ص �أو �سبائكه
م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف �أو مبثوقة ,مواد �شبه م�صنعة من النيكل �أو �سبائكه
م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف �أو مبثوقة ,مواد �شبه م�صنعة من الق�صدير �أو �سبائكه
م�سبوكة ورقائق وم�سحوق ولفائف �أو مبثوقة ,املباين �أو الهياكل املعدنية القابلة للنقل,
�أبواب معدنية� ,ألواح زجاجية مزدوجة من املعدن حتتوي على زجاج عازل).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تكنوفورم كابرانو  +برونهوفر جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فريدريت�شزبالتز  34117 ،8كا�سل� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية

						

العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148593 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات غري كحولية (امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه
وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلوريا ا�س .ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريو
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ايه فـي .ريبوبليكا دي باناما  ،2461يو ار بي� .سانتا كاتالينا ،ليما  - 13بريو
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150220 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة (جميع �أنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�سائلة وبدائل
القهوة وامل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة وال�شاي وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ,والكاكاو
وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو ,ال�سكر ،األأرز ،القهوة اال�صطناعية ،واملتة ,الدقيق
(الطحني) واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات ,اخلمرية وم�سحوق اخلبيز,
احلالوة واملثلجات والثلج والبوظة ,الع�سل ،ودب�س ال�سكر ,امللح واخلردل والفلفل والتوابل
واخلل وال�صل�صة والزعرت ,ال�شوكوال وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شوكوال والب�سكويت
وال�سكاكر والعلكة والراحة) ،م�شروبات قهوة باحلليب (جميع �أنواع القهوة والقهوة
الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�سائلة وبدائل القهوة وامل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة
وال�شاي وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ,والكاكاو وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو ,ال�سكر،
األأرز ،القهوة اال�صطناعية،واملتة ,الدقيق (الطحني) واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات
واحللويات ,اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ,احلالوة واملثلجات والثلج والبوظة ,الع�سل،
ودب�س ال�سكر ,امللح واخلردل والفلفل والتوابل واخلل وال�صل�صة والزعرت ,ال�شوكوال
وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شوكوال والب�سكويت وال�سكاكر والعلكة والراحة) ،م�شروبات
�أ�سا�سها القهوة (جميع �أنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�سائلة
وبدائل القهوة وامل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة وال�شاي وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي,
والكاكاو وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو ,ال�سكر ،األأرز ،القهوة اال�صطناعية،واملتة ,الدقيق
(الطحني) واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات ,اخلمرية وم�سحوق اخلبيز,
احلالوة واملثلجات والثلج والبوظة ,الع�سل ،ودب�س ال�سكر ,امللح واخلردل والفلفل والتوابل
واخلل وال�صل�صة والزعرت ,ال�شوكوال وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شوكوال والب�سكويت
وال�سكاكر والعلكة والراحة) ،كب�سوالت القهوة اململوءة (جميع �أنواع القهوة والقهوة
الباردة والقهوة املثلجة والقهوة ال�سائلة وبدائل القهوة وامل�شروبات التي �أ�سا�سها القهوة
وال�شاي وامل�شروبات التي �أ�سا�سها ال�شاي ,والكاكاو وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو ,ال�سكر،
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األأرز ،القهوة اال�صطناعية،واملتة ,الدقيق (الطحني) واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات
واحللويات ,اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ,احلالوة واملثلجات والثلج والبوظة ,الع�سل ،ودب�س
ال�سكر ,امللح واخلردل والفلفل والتوابل واخلل وال�صل�صة والزعرت ,ال�شوكوال وامل�شروبات
التي �أ�سا�سها ال�شوكوال والب�سكويت وال�سكاكر والعلكة والراحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيد بالل حممد احلموي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150528 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو(النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر واألأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب
ال�صناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات
واحللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل األأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبازة ،امللح واخلردل
واخلل ،البهارات والتوابل ،الثلج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :همدرد لبوراتوريز (وقف) باك�ستان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :باك�ستانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ناظم �آباد رقم  ،3كرات�شي  ،74600باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150529 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية (م�ستح�ضرات �صيدلية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لغايات
طبية ،مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي و�أغذية للر�ضع واألأطفال ،ل�صقات مواد
�ضماد ،مواد ح�شو األأ�سنان ،و�شمع طب األأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات إلإبادة احل�شرات،
واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :همدرد لبوراتوريز (وقف) باك�ستان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :باك�ستانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ناظم �آباد رقم  ،3كرات�شي  ،74600باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150530 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نبيذ ال�شعري البرية( ,البرية (�شراب ال�شعري) واملياه املعدن ــية والغازي ــة وغريه ــا من
امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب
وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :همدرد لبوراتوريز (وقف) باك�ستان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :باك�ستانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ناظم �آباد رقم  ،3كرات�شي  ،74600باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
-146-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1466

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150531 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سواقة فال�ش �( USBسواقة فال�ش � ،USBأجهزة ملحقة باحلا�سوب� ،أجهزة �شحن
البطاريات� ،أطقم غي ــر يدوي ــة للهواتــف ،قارنات (معدات معاجلة البيانات) ،دعامات
للت�صوير الذاتي (�أحادية األأرجل ويدوية اال�ستعمال)� ،أجهزة معاجلة البيانات ،بطاريات،
كهربائية� ،سماعات الر�أ�س ،هوائيات ،حافظات للهواتف الذكية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جواجنزهو يزهي �إليكرتونيك تكنولوجي كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم 26ايـ ــه14 ،اف 55 ،اك�سي ــدي �سك ــند رود ،ليـ ــوان د�سرتيك ــت،
جواجنزهو ،جواجندوجن ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150896 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نبيذ ال�شعري البرية( ,البرية (�شراب ال�شعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها من
امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب
وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :همدرد لبوراتوريز (وقف) باك�ستان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :باك�ستانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ناظم �آباد رقم  ،3كرات�شي  ،74600باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/١٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
-147-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1466

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150898 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطر ال�سكر (القهوة ،ال�شاي ،األأرز ،ال�سكر ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب،
الكات�شاب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة احللول الدولية للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ال�شحن اجلوي ،الق�سطل ،عمان ،األأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150899 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكـ ــه حمفوظـ ــة (الزي ــوت والده ــون ،فواك ــه وخ�ضـ ــراوات
حمفوظة ومعلبة وجمففة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة احللول الدولية للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع ال�شحن اجلوي ،الق�سطل ،عمان ،األأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151507 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات قانونية ف ــي جم ــال الهج ــرة (تقدي ــم خدمـات
قانونية ومنها خدمات الهجرة واحل�صول على اجلن�سية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بلومينا خلدمات رجال األأعمال ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عمارة رقم � 67شارع األأمرية عالية بنت احل�سني ،ال�صويفـية ،عمان،
األأردن �ص.ب 851491 :ر.ب ,11185 :األأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/31 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151741 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الهند�سة (خدمات التحليل والبحث العلمي وال�صناعي ,الهند�س ــة,
خدم ــات الت�صمــيم الهند�سي واملعماري ,خدمات االختبار العتماد
اجلودة واملعايري ,خدمات احلا�سوب واملعني بها برجمة احلا�سوب وخدمات الوقاية من
الفـريو�سات احلا�سوبية وت�صميم �أنظمة حا�سوب و�إن�شاء و�صيانة وحتديث مواقع الويب
لآلآخرين ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث وت�أجري برامج احلا�سوب ،توفـري حمركات
بحث لإلإنرتنت ،تفعيل مواقع اإلإنرتنت ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة
احلا�سوب ،ت�أجري �أجهزة احلا�سوب ,خدمات الت�صميم ال�صناعي بخالف الت�صميم الهند�سي
والكمبيوتر والت�صميم املعماري ,ت�صميم فنون اجلرافـيك ,توثيق األأعمال الفنية).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جال�س هاو�س بيلجي �سي�ستملريي تيجاريت �أنونيم �شريكيتى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أيازاجا ماهالي�سى ،جيندري جادي�سى ،فادي �إ�سطنبول ،نو1-109 :
2ايه بلوك.6 ،كات ،نو� ،54-50-51 :ساريري� ،إ�سطنبول ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151742 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم(املطاعم والكافـيهات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بازوكا اند �شوكليت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 165 :ش النزهة حمل  1ميني العقار ،النزهة ،القاهرة ،م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151743 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حوا�سيب لوحية (�إن�سان �آيل ذو موا�صفات ب�شرية
وذكاء ا�صطناعي� ،أغلفة للحوا�سيب اللوحية ،بطاقات ذكية (بطاقات الدارات املتكاملة)،
مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري ،حوا�سيب لوحية ،كبائن ملكربات ال�صوت� ،سماعات الر�أ�س،
كبالت  ،USBم�آخذ كهربائية� ،أجهزة �شحن البطاريات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزهني هويكون تكنولوجي كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فورث فلور ،بلدينج ثري� ،سايتو ديجيتال تكنولوجي بارك ،بوالن
رود ،جيهوا �سرتيت ،لوجناجن د�سرتيكت� ،شينزهني ،جواجندوجن،
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151744 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة فـي غري جمال الزراعة وتربية األأحياء املائية والب�ستنة
والغابات (�إبادة احل�ش ــرات واحليوان ــات ال�ض ــارة فـ ــي غري جمال الزراعة� ،إبادة الفئران،
مكافحة ح�شرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فـيتومد �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :القليعات ,ك�سروان ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152722 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (حلوم ،خال�صات طحالب للطعام ،منتجات غذائية من ال�سمك ،فواكه معلبة،
مربيات ،لب فواكه ،خ�ضراوات حمفوظة ،بي�ض ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد
فـيها ،لنب رائب ،منتجات احلليب ،حليب خمفوق ،حليب ،حليب �صويا ،بدائل احلليب،
زيوت للطعام ،هالم (جلي) الفواكه ،مك�سرات حم�ضرة ،توفو (فول �صويا خممر)� ،أكيا�س
جلدية �أنبوبية ل�صنع ال�سجق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بل ــوك ايــه ،هانهايبيجني بيزن�س �سنرت ،نورث ثريد
رينج وينهوا رود ،جين�شـوي دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان
بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152723 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة (قهوة ,م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شــاي� ,ش ــاي� ,سكـر ,دب�س
للطعام ,معجنات ,مهلبية� ,سو�شي ,م�ستح�ضرات احلبوب ,نودلز (معكرونة رقيقة) ,ف�شار
(حب الذرة) ,ن�شا للطعام ,بوظة (�آي�سكرمي) ,توابل ,خمرية ,م�ستح�ضرات منكهة للطعام,
م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ,مطريات حلوم للغايات املنزلية ,دابوق (غلوتني)
معد لل�صناعات الغذائية).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س �سنرت ،نورث ثريد
رينج وينهوا رود ،جين�شوي دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان
بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152724 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائــر فواك ــه (ع�صائ ــر فواكــه ,مياه �شرب (م�شروبات) ,م�شروبات ع�صري فواكه غري
كحوليــة ,م�شروبات غري كحولية ,م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�شاي ,ليمونا�ضة,
م�شروبات م�صل اللنب ,ع�صري عنب ,ع�صائر خ�ضراوات (م�شروبات) ,ماء ال�صودا� ,شراب
فواكه (غري كحويل) ,م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ,مرطبات غري كحولية,
م�شروبات الطاقة ,م�شروبات غري كحولية �أ�سا�سها الع�سل ,م�شروبات بروتينية للريا�ضيني,
برية ,م�ستح�ضرات غري كحولية لتح�ضري امل�شروبات� ,أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات� ,أ�شربة
لتح�ضري الليمونا�ضة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س �سنرت ،نورث ثريد
رينج وينهوا رود ،جين�شوي دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان
بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152725 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (دعاية و�إعالن ,عر�ض �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة,
معاجلة اإلإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري� ,إدارة �أعمال الفنادق ,ا�ست�شارات
�إدارة األأعمال ,ترويج املبيعات لآلآخرين ,خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ,ت�سويق,
توفـري �سوق عرب اإلإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات ,ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون
املوظفـني ,تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ,املعاجلة اإلإدارية لطلبات ال�شراء,
خدمات ن�سخ ال�صور ,م�سك الدفاتر ,ت�أجري �آالت البيع ,ت�أجري منا�صب للبيع ,البحث
عن كفالة ,خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية واإلإمدادات
الطبية ,خدمات اجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطريــة وال�صحــية وا إإلمــدادات
الطبية.).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س �سنرت ،نورث ثريد
رينج وينهوا رود ،جين�شوي دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان
بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152726 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب(التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية,
خدمات مطاعم وا�شوكو ,خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات),
خدمات املطاعم ,خدمات الفنادق ,خدمات احلانات (البارات) ,نحت على األأغذية ,تزيني
الطعام ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ,املعلومات والن�صائح فـيما يتعلق ب�إعداد
وجبات الطعام ,ت�أجري غرف االجتماعات ,خدمات بيوت االعتكاف ,خدمات دور احل�ضانة
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النهارية� ,إيواء احليوانات ,ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد واألأواين الزجاجية,
ت�أجري �أجهزة الطبخ ,ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح لل�شرب ,ت�أجري �أجهزة اإلإ�ضاءة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س �سنرت ،نورث ثريد
رينج وينهوا رود ،جين�شوي دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان
بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152727 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (حلوم ,خال�صات طحالب للطعام ,منتجات غذائية من ال�سمك ,فواكه معلبة,
مربيات ,لب فواكه ,خ�ضراوات حمفوظة ,بي�ض ,م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد
فـيها ,لنب رائب ,منتجات احلليب ,حليب خمفوق ,حليب ,حليب �صويا ,بدائل احلليب,
زيوت للطعام ,هالم (جلي) الفواكه ,مك�سرات حم�ضرة ,توفو (فول �صويا خممر)� ,أكيا�س
جلدية �أنبوبية ل�صنع ال�سجق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س
�سنرت ،نورث ثريد رينج وينهوا رود ،جين�شوي
دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152728 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة (قهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي� ،شاي� ،سكر ،دب�س للطعام،
معجنات ،مهلبية� ،سو�شي ،م�ستح�ضرات احلبوب ،نودلز (معكرونة رقيقة) ،ف�شار (حب
الذرة) ،ن�شا للطعام ،بوظة (�آي�س كرمي) ،توابل ،خمرية ،م�ستح�ضرات منكهة للطعام،
م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ،مطريات حلوم للغايات املنزلية ،دابوق (غلوتني)
معد لل�صناعات الغذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س �سنرت ،نورث ثريد
رينج وينهوا رود ،جين�شوي دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان
بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152729 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه (ع�صائر فواكه ,مياه �شرب (م�شروبــات) ,م�شروبات ع�صي ــر فواكه غري
كحولية ,م�شروبات غري كحولية ,م�شروبات غري كح ــولية منكهة بنكهة ال�شاي ,ليمونا�ضة,
م�شروب ــات م�صل اللنب ,ع�صري عنب ,ع�صائر خ�ضراوات (م�شروبات) ,ماء ال�صودا� ,شراب
فواك ــه (غي ــر كحول ــي) ,م�شروب ــات فواك ــه �أو خ�ضــار خملوطـة ,مرطبات غري كحولية,
م�شروبات الطاقة ,م�شروبات غري كحولية �أ�سا�سها الع�سل ,م�شروبات بروتينية للريا�ضيني,
برية ,م�ستح�ضرات غري كحولية لتح�ضري امل�شروبات� ,أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات� ,أ�شربة
لتح�ضري الليمونا�ضة).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س
�سنرت ،نورث ثريد رينج وينهوا رود ،جين�شوي
دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان بروفـين�س،
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152730 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (دعاية و�إعالن ،عر�ض �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة،
معاجلة اإلإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري� ،إدارة �أعمال الفنادق ،ا�ست�شارات
�إدارة األأعمال ،ترويج املبيعات لآلآخرين ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ت�سويق،
توفـري �سوق عب ــر اإلإنرتن ــت مل�ش ــرتي وبائع ــي ال�سلع واخلدمات ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون
املوظفـني ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،املعاجلة اإلإدارية لطلبات ال�شراء،
خدمات ن�سخ ال�صور ،م�سك الدفاتر ،ت�أجري �آالت البيع ،ت�أجري منا�صب للبيع ،البحث
عن كفالة ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية واإلإمدادات
الطبية ،خدمات اجلملة للم�ستح�ضــرات ال�صيدليــة والبيطري ــة وال�صح ــية واإلإمدادات
الطبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س �سنرت ،نورث ثريد
رينج وينهوا رود ،جين�شوي دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان
بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152731 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب (التموين بالطعام وال�شراب ,خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية,
خدمات مطاعم وا�شوكو ,خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات),
خدمات املطاعم ,خدمات الفنادق ,خدمات احلانات (البارات) ,نحت على األأغذية ,تزيني
الطعام ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ,املعلومات والن�صائح فـيما يتعلق ب�إعداد
وجبات الطعام ,ت�أجري غرف االجتماعات ,خدمات بيوت االعتكاف ,خدمات دور احل�ضانة
النهارية� ,إيواء احليوانات ,ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد واألأواين الزجاجية,
ت�أجري �أجهزة الطبخ ,ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح لل�شرب ,ت�أجري �أجهزة اإلإ�ضاءة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميك�سويبينجت�شينج كو ،ال ت دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رووم  ،16004بلوك ايه ،هانهايبيجني بيزن�س �سنرت ،نورث ثريد
رينج وينهوا رود ،جين�شوي دي�سرتيكت ،زهينجزهو �سيتي ،هينان
بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153931 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو (جميع �أنواع القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة والقهوة
ال�سائلة وبدائل القه ــوة وامل�شروبــات الت ــي �أ�سا�سه ــا القهوة والهيل وال�شاي وامل�شروبات
التي �أ�سا�سها ال�شاي ،والكاكاو وامل�شروبات التي �أ�سا�سها الكاكاو ،وال�سكر ،واألأرز ،والقهوة
اال�صطناعية ،واملتة ،الدقيق (الطحني) واخلبز والكعك والفطائر واملعجنات واحللويات،
واخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،واحلالوة واملثلجات والثلج والبوظة ،الع�سل ،ودب�س ال�سكر،
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امللح واخلردل والفلفل والتوابل واخلل وال�صل�صة والزعرت ،ال�شوكوال وامل�شروبات التي
�أ�سا�سها ال�شوكوال والب�سكويت وال�سكاكر والعلكة والراحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بالل حممد احلموي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار رقم  ،5668احلي ال�شمايل� ،شارع األأربعني ،مع�ضمية ال�شام،
ريف دم�شق� ،سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم153932 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح ــ�ضرات ت�شخي ــ�ص لغايـ ــات طبيـ ــة (م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات طبية� ،أدوية
لألأغرا�ض الب�شرية ،منقيات ،م�ستح�ضرات بيطرية ،مبيدات اآلآفات ،فوط �صحية ،حقيبة
ال�صحة الطبية ،مادة ح�شو األأ�سنان ،املواد امل�شعة ،غازات لغايات طبية ،مو�صالت كيميائية
ألأقطاب خمطط القلب الكهربائي ،مني للتلقيح ال�صناعي ،مطهرات ،مرق لال�ستنبات
البكتريي ،حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�صقة ،مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اكون بيوتيك (هاجنزهو) كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب  210زهينزهوجن رود ،وي�س ــت لي ـ ــك د�سرتيكـ ــت ،هاجنزهــو،
 ،310030زهيجياجن ،جمهورية ال�صني ال�شعبية
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154292 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (اللحوم واألأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض
واحلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة لألأكل ،خملل الفلفل احلار(فلفل
حمفوظ) زالل بي�ض ألأغرا�ض الطهو ،لنب �ألبوميني �أجلينات ألأغرا�ض الطهو ،لوز
مطحون األألو فـريا املعد لال�ستهالك الب�شري� ،سمك األأن�شوفة ،نخاع عظم احليوانات
للطعام ،هري�س تفاح ،حلم خنزير مملح ،بقول حمفوظة� ،سجق من حلم اخلنزير والدم
�سجق من الدم زيت عظام معد لألأكل مرق حلم ركازات مرق اللحم) ،م�ستح�ضرات إلإعداد
مرق اللحم(م�ستح�ضرات إلإعداد مرق اللحم ،مرق حلم ،ركازات مرق اللحم ،زبدة زبدة
لب ال�شوكوالتة ،زبدة الكاكاو ،زبدة جوز الهند ،زبدة فول �سوداين ،كرمية الزبدة ،كافـيار
حلوم مطبوخة ،جبنة رقائق فواكه ،رقائق بطاطا ،زبدة لب ال�شوكوالتة ،حلزون �صدفـي
(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
مرق اللحم زيت ذرة ،توت بري مطبوخ (فواكه مطبوخة بال�سكر) �سرطان النهر (غري
حي) ق�شدة (منتجات �ألبان) ق�شدة خمفوقة ،رقائق بطاطا ،كبة ق�شريات (غري حية)
فواكه مغطاة بال�سكر ،خثارة اللنب ،متور ،بي�ض �صالح لألأكل ،دهون �صاحلة لألأكل ،زيوت
�صاحلة لألأكل� ،شراب بي�ض غري كحويل ،بي�ض ،بي�ض م�سحوق ،بي�ض حلزون لال�ستهالك،
�شراب البي�ض غري الكحويل دهن جوز الهند ،خماليط حتتوي على دهن ل�شرائح اخلبز،
مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة لألأكل� ،أطعمة من اخل�ضراوات املخمرة (الكيمت�شي)
خمرية احلليب ألأغرا�ض الطهو �شرائح �سمك طرية (فـيليه) �شرائح �سمك طرية (فـيليه)
منتجات غذائية معدة من ال�سمك ،دقيق �سمك لال�ستهالك الب�شري� ،سمك (غري حي)
�سمك حمفوظ �سمك مملح ،بي�ض ال�سمك املعالج� ،سمك معلب ،رقائق بطاطا ،زيت الكتان
ألأغرا�ض الطهو ،منتجات غذائية معدة من ال�سمك ،فواكه مثلجة ،فواكه جممدة ،رقائق
فواكه هالم (جلي) الفواكه ق�شور فواكه ،فواكه حمفوظة ،فواكه حمفوظة فـي الكحول،
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لب فواكه� ،سلطة فواكه ،فواكه مطبوخة �أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه ،فواكه مغطاة
بال�سكر ،فواكه مثلجة ،فواكه معلبة حلوم ال�صيد( ،غري حية) ،زيت �سم�سم (ثوم حمفوظ
جيالتني (هالم) للطعام خيار خملل مربى زجنبيل فخذ خنزير �سمك ف�سيخ حم�ص
(عجينة احلم�ص) غراء ال�سمك للطعام مربيات جلي (هالم) للطعام ع�صري خ�ضراوات
للطبخ كفـري (م�شروب من اللنب) كفـري (م�شروب من اللنب) كومي�س (م�شروب من اللنب)
كومي�س (م�شروب من اللنب) دهن خنزير للطعام� ,أع�شاب بحرية حمم�صة اللي�ستني (مادة
دهنية) ألأغرا�ض الطهو ,عد�س حمفوظ زيت بذر الكتان ألأغرا�ض الطهو ،حلم الكبد،
عجينة ،حلم الكبد� ،سرطان بحري (غري حي) جراد بحري (غري حي) رقائق بطاطا قليلة
الدهن ،زيت الذرة ال�صفراء� ،سمن نباتي ،مربى فواكه ،نخاع عظم احليوانات للطعام،
حلوم خال�صات حلم ،هالم حلم ،حلم حمفوظ ،حلم معلب ،حلوم مملحة ،حليب (لنب
�ألبوميني) ،زيت زيتون للطعام(م�شروبات) احلليب (يكون احلليب هو ال�سائد فـيها)
منتجات حليب ،خمفوق احلليب ،مو�سية األأ�سماك مو�سية اخل�ضار ،فطر حمفوظ ،بلح
البحر (غري حي) بندق حم�ضر ،زيت زيتون للطعام زيتون حمفوظ ،ب�صل حمفوظ ،حمار
(غري حي) زيت لب النخيل للطعام ،زيت نخيل للطعام ،عجينة حلم الكبد ،عجينة حلم
الكبد ،زبدة فول �سوداين ،فول �سوداين معالج ،بازالء حمفوظة ،بكتني للطعام ،ق�شور
فواكه ،خملالت ،خملالت ،غبار طلع معد كمادة غذائية ،حلم خنزير ،رقائق بطاطا
رقائق بطاطا (رقائق بطاطا)� ،صفار بي�ض(فطائر بطاطا) مقلية حلوم دواجن (غري
حية) بي�ض م�سحوق قريد�س (غري حي) بروتني لال�ستهالك الب�شري �سجق من حلم
اخلنزير والدم لب فواكه زبيب زيت لفت للطعام �إنفحة (خمرية اللنب من معدة العجل)
�سلطة فواكه �سلطة خ�ضراوات �سلمون �سمك مملح حلوم مملحة �سردين خملل امللفوف
�سجق عجينة �سجق خيار البحر( ،غري حي) بذور معاجلة بذور معاجلة بذور عباد ال�شم�س
املعاجلة زيت �سم�سم �أ�سماك ق�شرية( ،غري حية) جمربي( ،غري حي) �شرنقات دودة القز
لال�ستهالك الب�شري �أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه ،رقائق بطاطا مقلية ،بي�ض حلزون
لال�ستهالك م�ستح�ضرات إلإعداد ال�شوربة م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات �شوربات
فول �صويا حمفوظ للطعام حليب ال�صويا (بديل احلليب) جراد بحري( ،غري حي)
دهن ما�شية للطعام زيت عباد ال�شم�س للطعام طحينية (عجينة بذور ال�سم�سم) �أع�شاب
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بحرية حمم�صة توفو (فول �صويا خممر) ع�صري بندورة للطبخ معجون بندورة كر�ش
(معدة) ،م�ستح�ضرات إلإعداد ال�شوربة(كم�أة حمفوظة) �سمك تونا ،ع�صري خ�ضراوات
للطبخ �سلطة خ�ضراوات م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات خ�ضراوات مطبوخة خ�ضراوات
جمففة خ�ضراوات حمفوظة خ�ضراوات معلبة خال�صات طحالب للطعام لنب خمي�ض
ق�شدة خمفوقة بيا�ض بي�ض لنب رائب (زبادي) لنب رائب (زبادي) �صفار بي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل الفلوك�س ال�صناعية � -أحمد عطايا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حارة الناعمة ،حمافظة جبل لبنان ،قطاع ال�شوف ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154293 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فواكه حمفوظة (فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي)
ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض ،احلليب واجلبنة والزبدة والنب ومنتجات
احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة لألأكل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ار .كيه .جاناباثي �شيتيار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،138 :موثور رود ،فـريانامبااليام فـيليج ،كنجايام ،638701 ،تاميلنادو ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
-162-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1466

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154327 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة �أعمال الفنادق (خدمات الدعاية واإلإعالن� ،إدارة
األأعمال ،توجيه األأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات
�إدارة وت�سويق وترويج األأعمال والفنادق ،خدمات توجيه األأعمال والفنادق ،خدمات
�سكرتارية األأعمال ،خدمات الدعاية واإلإعالن ،واإلإعالن عن العقارات التجارية �أو ال�سكنية،
تنظيم و�إدارة املزادات العقارية ،ت�أجري لوحات عر�ض اإلإعالنات واللوحات اإلإعالنية،
خدمات البيع بالتجزئة فـي املتاجر متعددة األأق�سام وال�سوبر ماركت وخا�صة بيع جميع
�أنواع املواد الغذائية ،توزيع العينات والهدايا التذكارية ،ترتيب و�إدارة وتنظيم املعار�ض
لغايات األأعمال والغايات التجارية ،تنظيم املعار�ض لغايات اإلإعالنات التجارية ،توفـري
ت�سهيالت الجتماعات األأعمال ،ت�أجري امل�ساحات اإلإعالنية ،ت�سويق العقارات ،حتليل ت�سويق
العقارات ،ترويج املبيعات لآلآخرين ،ن�شر مواد الدعاية واإلإعالن ،)،دعاية و�إعالن (تزيني
واجهات املحالت التجارية ،ت�أجري اللوحات اإلإعالنية ،الدعاية واإلإعالن ،خدمات مراكز
الت�سوق ،توفـري خدمات املعلومات واال�ست�شارات وخدمات امل�شورة املتعلقة بكافة اخلدمات
املذكورة �آنفا ،خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن
من معاينتها و�شرائها عند احلاجة ،خدمات البيع وال�شراء عن طريق اإلإنرتنت ( �أون
الين).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل الفلوك�س ال�صناعية � -أحمد عطايا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حارة الناعمة ،حمافظة جبل لبنان ،قطاع ال�شوف ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154353 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة (القهوة وال�شــاي والكاكــاو وبدائلهـا ،األأرز ،معكرون ــة ونودل ــز (معكرونـة رقيق ــة)،
التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوع ــة م ــن احلـ ــبوب ،اخلبز والفطائر
واحللويات ،ال�شوكوالتة ،بوظة (�آي�س كرمي)� ،شراب (مثلجات) ومثلجات �أخرى �صاحلة
لألأكل� ،سكر ،ع�سل النحل ،الع�سل األأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،توابل ،بهارات،
�أع�شاب حمفوظة ،خل ،ال�صل�صات والتوابل األأخرى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ار .كيه .جاناباثي �شيتيار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،138 :موثور رود ،فـريانامبااليام فـيليج ،كنجايام ،638701 ،تاميلنادو ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154362 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية ،م�شروبات(,مياه معدنية ،مياه الينابيع ،مياه ال�شرب ال�صحية (ماء الينابيع)،
ماء ال�صودا ،ع�صري اخل�ضراوات والفواكه ومركزاتها وم�ستخل�صاتها ،امل�شروبات الغازية
م�شروبات الطاقة ( غري الكحولية) ،امل�شروبات الريا�ضية الغنية بالربوتني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية لألأغذية �ش.م.ل (ايكوف)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لبنانية ،جبل لبنان ،احلدث ،اوتو�سرتاد احلدث ال�شويفات ،ملك عز
الدين عقار رقم  ،804من منطقة احلدث القارية ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/٤/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155167 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجائر (�سجائر� ،سيجار ،التبغ اخلام وامل�صنع واملنكه واملع�سل ،علب �سيجار ،علب �سجائر،
تبغ م�ضغ� ،سيجاريلو (�سيجار رفـيع)� ،أدوات املدخنني واملعني بها األأرجيلة ووبرابي�ش
األأراجيل وفالتر لل�سجائر� ،سجائر �إلكرتونية و�سائل لل�سجائر اإلإلكرتونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بكريات للتجارة العامة (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب  ،2802وي�ستربي �أوفـي�س تاور ،مرا�سي درايف ،بيزني�س بيه،
دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/21 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156002 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة لفح�ص احلم�ض النووي واحلم�ض الريبي الن ــووي لال�ستخ ــدام الطب ــي (جهاز
الت�شخي�ص البيطري لفح�ص احلم ــ�ض النووي واحلم ــ�ض الن ــووي الريب ــي وم�سببات
األأمرا�ض والربوتينات واألأن�سج ــة البيولوجية األأخرى ،جهاز ت�شخي�ص طبي لفح�ص
احلم�ض النووي ،واحلم�ض النووي الريبي ،وم�سببات األأمرا�ض ،والربوتينات ،واألأن�سجة
البيولوجية األأخ ــرى� ،أقن ــعة للطاق ــم الطبي ،جهاز فح�ص الدم لألأغرا�ض الطبية
والبيطرية ،موازين احلرارة ل أ
ألغ ــرا�ض الطبية والبيطرية) ،جه ــاز مراقب ــة تكوين
اجل�سم (جهاز الت�شخي�ص البيطري لفح�ص احلم�ض النووي واحلم�ض النووي الريبي
وم�سببات األأمرا�ض والربوتينات واألأن�سجة البيولوجية األأخرى ،جهاز ت�شخي�ص طبي
لفح�ص احلم�ض النووي ،واحلم�ض النووي الريبي ،وم�سببات األأمرا�ض ،والربوتينات،
-165-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1466

واألأن�سجة البيولوجية األأخرى� ،أقنعة للطاقم الطبي ،جهاز فح�ص الدم لألأغرا�ض
الطبية والبيطرية ،موازين احلرارة لألأغرا�ض الطبية والبيطرية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كريدو دياجنو�ستك�س بيوميديكال بي تي �أي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 491 :بي ريفـري فايل رود 01-06# .فايل بوينت� ،سنغافورة ،248373
�سنغافورة� ,01-06# ,491 ,سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156003 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات حيوية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية(,م�ستح�ضرات حيوية
(بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية) ،م�ستح�ضرات كيميائية ألأغرا�ض علمية
(بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية) ،مواد كيميائية للتحاليل املخربية (بخالف
امل�ستخدمة لغايات طبية �أو بيطرية) ،كوا�شف كيميائية (بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية
�أو بيطرية) ،خمائر ألأغرا�ض كيميائية� ،إنزميات ألأغرا�ض �صناعية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كريدو دياجنو�ستك�س بيوميديكال بي تي �أي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 491 :بي ريفـري فايل رود 01-06# .فايل بوينت� ،سنغافورة ،248373
�سنغافورة� ,01-06# ,491 ,سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156023 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وحدات تقطــري للتجــارب املخربي ــة (�أدوات املخترب� ،أجهزة مراقبة بخالف امل�ستخدمة
لغايات طبية ،قطارات للقيا�س بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو منزلية� ،أنابيب
اختبار ،رف �أنبوب االختبار� ،أنابيب �شعرية ،األأدوات الكيميائية ،األأجهزة الكيميائية،
مطياف الفلور�سنت ،عداد كمي �آيل)� ،أجهزة و�أدوات كيميائية (�أدوات املخترب� ،أجهزة
مراقبة بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية ،قطارات للقيا�س بخالف امل�ستخدمة لغايات
طبية �أو منزلية� ،أنابيب اختبار ،رف �أنبوب االختبار� ،أنابيب �شعرية ،األأدوات الكيميائية،
األأجهزة الكيميائية ،مطياف الفلور�سنت ،عداد كمي �آيل)� ،أجهزة ا�ست�شراب لال�ستخدام
املخربي(�أدوات املخترب� ،أجهزة مراقبة بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية ،قطارات للقيا�س
بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية �أو منزلية� ،أنابيب اختبار ،رف �أنبوب االختبار� ،أنابيب
�شعرية ،األأدوات الكيميائية ،األأجهزة الكيميائية ،مطياف الفلور�سنت ،عداد كمي �آيل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كريدو دياجنو�ستك�س بيوميديكال بي تي �أي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 491 :بي ريفـري فايل رود 01-06# .فايل بوينت� ،سنغافورة ,،248373
� ,01-06# ,491سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156050 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(كوا�شف االختبار الت�شخي�صية لألأغرا�ض الطبية ،كوا�شف االختبار الت�شخي�صية لألأغرا�ض
البيطرية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات طبية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�صية لغايات بيطرية،
م�ستح�ضرات �إنزميية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات �إنزميي ــة لألأغرا�ض البيطرية ،امل�ستح�ضرات
البكتريية لألأغرا�ض الطبية ،امل�ستح ــ�ضرات البكتريي ــة لألأغرا�ض البيطرية ،كوا�شف
ألغ ــرا�ض البيطري ــة ،امل�ستح�ضرات
التخمري لألأغــرا�ض الطبية ،كوا�ش ــف التخم ــري ل أ
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الكيميائية لألأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات حيوية
لغايات بيطرية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات �صيدالني ــة ،كوا�شف االختبار الت�شخي�صية
لألأغرا�ض الطبية ،كوا�شف االختبار الت�شخي�صية لألأغرا�ض البيطرية ،م�ستح�ضرات
ت�شخي�ص لغايات طبية ،م�ستح�ضرات ت�شخي�صية لغايات بيطري ــة ،م�ستح�ضرات �إنزميية
لغاي ــات طبي ــة ،م�ستحــ�ضرات �إنزميية لألأغرا�ض البيطريـ ــة ،امل�ستح�ضرات البكتريية
لألأغرا�ض الطبــية ،امل�ستح�ضرات البكتريية لألأغرا�ض البيطري ــة ،كوا�شف التخمري
لألأغرا�ض الطبيــة ،كوا�شف التخمري لألأغرا�ض البيطرية ،امل�ستح�ضرات الكيميائية
لألأغرا�ض الطبيــة ،م�ستح�ضرات حيوية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات حيوية لغايات
بيطرية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات �صيدالنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كريدو دياجنو�ستك�س بيوميديكال بي تي �أي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 491 :بي ريفـري فايل رود 01-06# .فايل بوينت� ،سنغافورة ,248373
� ,01-06# ,491سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/17 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية 						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156297 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكهربائيني (تركيب و�إ�صالح األأدوات ال�صحية وتركيب ومتديد و�إ�صالح األأعمال
الكهربائيه وتركيب و�إ�صالح �أجهزه التكييف) ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء(تركيب
و�إ�صالح األأدوات ال�صحية) ،مد الكابالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن طالب البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156426 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية (االت�صاالت ،البث بالتلفزيون الكبلي ،االت�صال
عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،االت�صال عرب �شبكات األألياف الب�صرية ،االت�صال بالتلغراف،
االت�صال بالتلفونات ،نقل الر�سائل وال�صور عرب الكمبيوتر ،خدمات لوحات الن�شرات
اإلإلكرتونية (خدمات االت�صال) ،معلومات حول االت�صاالت ،وكاالت األأنباء ،توفـري قنوات
ات�صال خلدمات الت�سوق عن بعد ،تقدمي االت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية
للكمبيوتر ،توفـري �إمكانية تو�صيل امل�ستخدم ب�شبكات كمبيوتر عاملية ،اإلإذاعة بالراديو،
ت�أجري معدات االت�صال ،البث �أو اإلإر�سال عرب األأقمار ال�صناعية ،توفـري قنوات ات�صال
خلدمات الت�سوق عن بعد ،خدمات توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد ،البث بالتلفزيون،
�إر�سال امللفات الرقمية� ،إر�سال بطاقات معايدة عرب اإلإنرتنت ،خدمات �سلكية ،البث
الال�سلكي ،االت�صاالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام بي �سي �آي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،5املبنى :ام بي �سي ،مدينة دبي لإلإعالم ،دبي ،اإلإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
حـــــق األأولويـــــــــة ( :رقم األأولوية - 006508/2022 :تاريخ األأولوية - 2022/٧/13 :بلد
األأولوية) KW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156428 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية (حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية� ،إقامة ح�ص�ص لياقة
بدنية� ،إعادة ت�سجيل ال�صوت ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،معلومات عن الرتفـيه،
�إنتاج �أفالم بخالف �أفالم الدعاية واإلإعالن ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات النوادي
ال�صحي ــة (تدري ــب للياق ــة البدني ــة واحل ــفاظ على ال�صحة) ،خدمات ت�صميم بخالف
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امل�ستخدمة لغايات الدعاية واإلإعالن ،عر�ض متثيليات حية ،الت�صوير بامليكروفلم ،تزويد
العار�ضني للفنانني ،ا�ستوديوهات �سينمائية ،توفـري ت�سهيالت دور ال�سينما ،خدمات الت�أليف
املو�سيقي ،قاعات مو�سيقية ،خدمات مرا�سلي األأنباء ،خدمات االورك�سرتا ،تنظيم املباريات
�أو املناف ــ�سات (للتع ــليم �أو الرتفـ ــيه) ،تنظيم املعار�ض لألأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية،
تنظيم العرو�ض (خدمات متعهدي احلفالت)� ،إعادة ت�سجيل ال�صوت(تنظيم املباريات
الريا�ضية ،خدمات املدرب ال�شخ�صي (تدريب للياقة البدنية) ،الرتبية البدنية ،تنظيم
حفالت (ترفـيه)� ،إنتاج املو�سيقى� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون� ،إنتاج عرو�ض م�سرحية،
توفـري املطبوعات اإلإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية،
ن�شر الكتب ،ن�شر الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية الفورية ،ن�شر ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص
الدعاية واإلإعالن ،الرتفـيه بالراديو ،خدمات ا�ستديوهات الت�سجيل ،ت�أجري معدات �إر�سال
وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفـيديو ،ت�أجري األأفالم ال�سينمائية ،ت�أجري �أجهزة
اإلإ�ضاءة للم�سارح �أو ا�ستوديوهات التلفزيون ،ت�أجري بروجكرتات (�آالت عر�ض) وملحقاتها،
ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،ت�أجري م�سجالت ال�صوت،
الرتبية البدنية (ت�أجري معدات الريا�ضة) عدا املركبات ،ت�أجري املالعب الريا�ضية ،ت�أجري
م�شاهد م�سرحية ،ت�أجري مالعب التن�س ،ت�أجري كامريات الفـيديو ،ت�أجري م�سجالت
الفـيديو باحلافظات ال�شريطية ،ت�أجري �أ�شرطة الفـيديو ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية،
ترجمة األأفالم ،الرتفـيه التلفزيوين ،اإلإنتاج امل�سرحي ،خدمات وكاالت التذاكر ،توقيت
املنا�سبات الريا�ضية ،الرتجمة� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو� ،إنتاج �أفالم الفـيديو ،ت�سجيل
�أ�شرطة الفـيديو ،كتابة ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ،التعليم والتهذيب،
التدريب ،الرتفـيه ،األأن�شطة الريا�ضية والثقافـية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام بي �سي �آي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،5املبنى :ام بي �سي ،مدينة دبي لإلإعالم ،دبي ،اإلإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
حـــــق األأولويـــــــــة ( :رقم األأولوية - 006509/2022 :تاريخ األأولوية - 2022/7/13 :بلد
األأولوية) KW :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156935 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة بركاء الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157677 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع �أوعية من الورق �أو من الورق املقوى املموج لألأغذية وامل�شروبات واألأغرا�ض األأخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الوطنية العاملية لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157715 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (املطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عيون الربميي املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/15 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158951 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية (خدمات الرتفـيه ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات (للتعليم �أو الرتفـيه)،
تنظيم املباريات الريا�ضية ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،معلومات عن الرتفـيه ،توفـري
ت�سهي ــالت ريا�ض ــية ،خدم ــات املع�سك ــرات الريا�ض ــية ،ت�أجي ــر مرافـ ــق اال�ستادات� ،إر�شاد
(التدريب) ،ن�شر الكتب ،خدمات املكتبات املتجولة ،خدمات النوادي ال�صحية (تدريبات
اللياقة البدنية وال�صحية) ،ت�أجري معدات الريا�ضة عدا املركبات ،خدمات املدرب ال�شخ�صية
(تدريبات اللياقة املدنية)� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كريتور انرتنا�شونال كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 957 .اوف�شور انكوربوري�شنز �سنرت ،رود تاون ،تورتوال ،جزر
العذراء الربيطانية ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158952 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية (خدمات الرتفـيه ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات (للتعليم �أو الرتفـيه)،
تنظيم املباريات الريا�ضية ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،معلومات عن الرتفـيه ،توفـري
ت�سهيــالت ريا�ض ــية ،خدم ــات املع�سكرات الريا�ض ــية ،ت�أج ــري مراف ــق اال�ست ــادات� ،إر�شاد
(التدريب) ،ن�شر الكتب ،خدمات املكتبات املتجولة ،خدمات النوادي ال�صحية (تدريبات
اللياقة البدنية وال�صحية) ،ت�أجري معدات الريا�ضة عدا املركبات ،خدمات املدرب ال�شخ�صية
(تدريبات اللياقة املدنية)� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كريتور انرتنا�شونال كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 957 :اوف�شور انكوربوري�شنز �سنرت ،رود تاون ،تورتوال ،جزر
العذراء الربيطانية ,جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :امل�ستقبل للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 592 :ر.ب115 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151916 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تو�صيل الطلبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدو�سري العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150861 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مولدات كهربــاء ،جمموعات املولدات� ,أنظمــة الطــاقـ ــة ،معــدات �أنظمــة الطــاقـ ــة حتديــدا
املولدات ومولد التيار البديل واملحركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كومين�س باور جينريا�شن انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 73 1400 :افـينيو ان اي مينيابولي�س ,ميني�سوتا  ,55432الواليات
املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156110 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ اخلام �أو امل�صنع ,منتجات التبغ ،ال�سيجار ،ال�سجائر ،ال�سجائر ال�صغرية ،التبغ لف
ال�سجائر اخلا�صة بك ،تبغ الغليون ،تبغ امل�ضغ ،تبغ ال�سعوط ،كريتيك ،الرذاذ ,بدائل التبغ
(لي�ست لألأغرا�ض الطبية) ،ال�سجائر اإلإلكرتونية ،منتجات التبغ لغر�ض الت�سخني،
األأجهزة اإلإلكرتونية و�أجزا�ؤها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر �أو التبغ من �أجل �إطالق
األأيرو�سول املحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني ال�سائلة لال�ستخدام
فـي ال�سجائر اإلإلكرتونية� ،أغرا�ض املدخنني ،ورق ال�سجائر� ،أنابيب ال�سجائر ،فالتر
ال�سجائر ،علب التبغ ،علب ال�سجائر ،منف�ضة ال�سجائر للمدخنني ،الغليون ،جهاز اجليب
لف ال�سجائر ،الوالعات للمدخنني� ،أعواد الثقاب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيليب موري�س براندز �أ�س �إيه �آر �أل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي �أت�ش� ،سوي�سرا  ،2000نيو �شاتل 3 ،العنـوان :كواى جيرنيناود,
�سوي�س ــرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156174 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�شروبات الغازية ،املركزات والع�صائر وامل�ساحيق امل�ستخدمة فـي حت�ضري امل�شروبات الغازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيب�سيكو ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 700 :اندر�سون هيل رود ,مدينة بريت�شيز ,والية نيويورك ,10577
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156175 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية (لل�شرب) ،مياه غازية امل�شروبات الكربونية ،م�شروبات الفاكهة ع�صائر الفاكهة
�شراب ل�صنع امل�شروبات ،اال�ستعدادات ل�صنع املياه الغازية ،م�ستح�ضرات ل�صنع امل�شروبات
الغازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيب�سيكو ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 700 :اندر�سون هيل رود ,مدينة بريت�شيز ,والية نيويورك ,10577
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156287 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل� ،صابون التجميل (غري الدوائي) ،م�ستح�ضرات
التجميل ،العطور� ،صابون الزينة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�صبار األأحمر التجارية (حمدودة امل�س�ؤولية)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية ارتار � 2663شارع اإلإمام �سعود ابن عبدالعزيز ,املحمدية,
�ص.ب ,9102 :الريا�ض  ,12364اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156530 :
فـي الفئة  12من �أجل 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�شي جيدو�شا كوجيو كابو�شيكي كاي�شا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� ,1-21 :شيباورا  -3ت�شوم ,ميناتو-كو طوكيو  ,8410-108اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/15 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156534 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ارتفاع �ضغط الدم وق�صور القلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـياتري�س �سبي�شياليتى ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 3711 :كولينز فـريي رود مورغانتاون ,وي�ست فـريجينيا ،26505
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/15 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156796 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أفالم واقية تتكيف مع الهواتف الذكية ،وحافظات الهواتف املحمولة ،وحافظات الهواتف
الذكية ،وحوامل الهواتف املحمولة وحواملها ،و�أ�شرطة الهاتف اخللوي ،وجهاز معاجلة
البيانات ،واألأفالم الواقية املالئمة ل�شا�شات الكمبيوتر ،وبرامج �ألعاب الكمبيوتر ،والقابلة
للتنزيل ،و�أغطية �أجهزة الكمبيوتر اللوحية ،وحمركات �أقرا�ص فال�ش  ،USBو�أجهزة
اإلإر�سال اإلإلكرتونية اإلإ�شارات� ،أجهزة ذاكرة الكمبيوتر ،األأجهزة الطرفـية للكمبيوتر،
احلقائب املالئمة ألأجهزة الكمبيوتر املحمولة ،تطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل،
من�صات مالئمة ألأجهزة الكمبيوتر املحمولة ،من�صات الكمبيوتر اللوحي� ،أجهزة �شحن
البطاريات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزين لومور ماركيتينغ كون�سالتن�سي كو .ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان801 :ن مبنى  ،2فانتا�سيا ام اي �سي بالزا ،نان�شان دي�سرتيكت،
�شينزين ,801 ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/21 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157248 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات املتعلقة باالت�صاالت واإلإذاعة والتلفزيون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي بي ا�س برودكا�ستنيج انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 51 :وي�ست �52سيكوند �سرتيت ,نيويورك ,ان واى  ,10019الواليات
املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157250 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات املتعلقة بالتعليم والعرو�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي بي ا�س برودكا�ستنيج انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 51 :وي�ست  52ان دي �سرتيت ,نيويورك ,ان واى  ,10019الواليات
املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157251 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أنظمة �إدارة األأمن واملرافق املتكاملة لتنظيم و�صول األأفراد �إلى املرافق حلماية املرافق
واألأ�صول املوجودة فـي املرافق إلإدارة الت�شغيل املادي للمرافق وإلإبالغ املعلومات عن ذلك،
مبا فـي ذلك �أجهزة الكمبيوتر ذات األأغرا�ض العامة ،وحمطات الكمبيوتر ،والطابعات،
ووحدات التحكم فـي النظام املخ�ص�صة ،وبطاقة الو�صول �أجهزة القراءة ولوحات املفاتيح
الرقمية ،ومرحالت تبديل اإلإخراج للتحكم فـي مزاليج األأبواب وبرامج الكمبيوتر ،برامج
الكمبيوتر لتنظيم و�صول األأفراد �إلى املرافق حلماية املرافق واألأ�صول املوجودة فـي املرافق
إلإدارة الت�شغيل املادي للمرافق ولإلإبالغ عن املعلومات املتعلقة بها و�أدلة امل�ستخدم املوزعة
معها� ،أجهزة كمبيوتر لألأغرا�ض العامة ،حمطات الكمبيوتر والطابعات ،ووحدات حتكم
النظام اإلإلكرتوين املخ�ص�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سين�سورماتيك �إلكرتونيك�س� ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 6600 :كونغري�س افنيو ,بوكا راتون ,اف ال  ,33487الواليات املتحدة
األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157252 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املياه املعدنية واملياه الغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات الفاكهة
وع�صائر الفاكهة� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى ل�صنع امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستوكلي ،فان كامب ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 555 :وي�ست مونرو �سرتيت� ،شيكاغو ،الينوي,
 ,3716-60661الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157253 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ� ،أغرا�ض املدخنني �أعواد الكربيت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوماري ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 675 :جايتواي �سنرت درايف �سويت ايه� ،سان ديغو� ،سي ايه ,92102
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/1 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ر.ب� ,112 :ص.ب2027 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157428 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم وعقد الندوات وامل�ؤمترات فـي جماالت الطاقة والبرتول واملحروقات وحماية
البيئة والتكنولوجيا والعلوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــــق األأولــويــــــة( :رقم األأولوية - 97302514 :تاريخ األأولوية - 2022/3/9 :بلد
األأولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157439 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم والتهذيب ,التدريب ,الرتفـيه ,األأن�شطة الريا�ضية والثقافـية ,األأكادمييات (للرتبية
والتعليم) ,تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية وال�سيمنار والندوات وور�شات العمل (تدريب),
مدار�س داخلية ,ن�شر الكتب ,خدمات مع�سكرات العطالت واملع�سكرات الريا�ضية (للرتفـيه),
تنظيم املباريات �أو املناف�سات التعليمية �أو الرتفـيهية ,دورات درا�سية باملرا�سلة ,معلومات
عن الرتبية والتعليم ,االمتحانات التعليمية ,خدمات الرتبية والتعليم ,الن�شر املكتبي
اإلإلكرتوين ,تنظيم املعار�ض لألأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ,التوجيه املهني (ن�صائح
تعليمية �أو تدريبية) ,تعليمات الريا�ضة البدنية ,خدمات التدري�س ,خدمات املكتبات
املتجولة ,مدار�س الرتبية البدنية ,التدريب العملي (ا�ستعرا�ض) ,توفـري املطبوعات
اإلإلكرتونية الفورية غري قابلة للتنزيل ,ن�شر الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية الفورية ,ن�شر
ن�صو�ص ما عدا ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ,تف�سري لغة اإلإ�شارة ,التدري�س.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميبل بري جلوبال �سكولز ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :تري�س أ�فـينيو ،نورث فانكوفر ،بريتي�ش
كولومبيا ،فـي �آر بي ،كندا ,1430 ,كندا
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157444 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم والتهذيب ,التدريب ,الرتفـيه ,األأن�شطة الريا�ضية والثقافـية ,األأكادمييات (للرتبية
والتعليم) ,تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية وال�سيمنار والندوات وور�شات العمل (تدريب),
مدار�س داخلية ,ن�شر الكتب ,خدمات مع�سكرات العطالت واملع�سكرات الريا�ضية (للرتفـيه),
تنظيم املباريات �أو املناف�سات التعليمية �أو الرتفـيهية ,دورات درا�سية باملرا�سلة ,معلومات
عن الرتبية والتعليم ,االمتحانات التعليمية ,خدمات الرتبية والتعليم ,الن�شر املكتبي
اإلإلكرتوين ,تنظيم املعار�ض لألأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ,التوجيه املهني (ن�صائح
تعليمية �أو تدريبية) ,تعليمات الريا�ضة البدنية ,خدمات التدري�س ,خدمات املكتبات
املتجولة ,مدار�س الرتبية البدنية ,التدريب العملي (ا�ستعرا�ض) ,توفـري املطبوعات
اإلإلكرتونية الفورية غري قابلة للتنزيل ,ن�شر الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية الفورية ,ن�شر
ن�صو�ص ما عدا ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ,تف�سري لغة اإلإ�شارة ,التدري�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميبل بري جلوبال �سكولز ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :تري�س أ�فـينيو ،نورث فانكوفر ،بريتي�ش
كولومبيا ،فـي �آر بي ،كندا ,1430 ,كندا
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157446 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعلي ــم والتهذيب ,التـ ــدريب ,الت ــرفـيه ,األأن�شط ــة الريا�ضي ـ ــة والثقافـيـ ــة ,األأكادميي ــات
(للرتبية والتعليم) ,تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية وال�سيمنار والندوات وور�شات العمل
(تدريب) ,مدار�س داخلية ,ن�شر الكتب ,خدمات مع�سكرات العطالت واملع�سكرات الريا�ضية
(للرتفـيه) ,تنظيم املباريات �أو املناف�سات التعليمية �أو الرتفـيهية ,دورات درا�سية باملرا�سلة,
معلومات عن الرتبية والتعليم ,االمتحانات التعليمية ,خدمات الرتبية والتعليم ,الن�شر
املكتبي اإلإلكرتوين ,تنظيم املعار�ض لألأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ,التوجيه املهني
(ن�صائح تعليمية �أو تدريبية) ,تعليمات الريا�ضة البدنية ,خدمات التدري�س ,خدمات
املكتبات املتجولة ,مدار�س الرتبية البدنية ,التدريب العملي (ا�ستعرا�ض) ,توفـري املطبوعات
اإلإلكرتونية الفورية غري قابلة للتنزيل ,ن�شر الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية الفورية ,ن�شر
ن�صو�ص ما عدا ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ,تف�سري لغة اإلإ�شارة ,التدري�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميبل بري جلوبال �سكولز ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :تري�س أ�فـينيو ،نورث فانكوفر ،بريتي�ش كولومبيا ،فـي �آر بي ،كندا,
 ,1430كندا
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157456 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العد�سات الال�صقة ،عد�سات ت�صحيح الب�صر ،العد�سات الب�صرية ،عد�سات النظارات
ال�شم�سية� ،أغطية العني ،النظارات الب�صرية ،النظارات ال�شم�سية ،علب النظارات الب�صرية،
علب النظارات ال�شم�سية� ،سال�سل النظارات الب�صرية� ،سال�سل النظارات ال�شم�سية� ،إطارات
النظارات� ،إطارات النظارات ال�شم�سية ،العد�سات الال�صقة ،عد�سات النظارات ال�شم�سية،
األأجهزة واألأدوات العلمية ،املالحية ،وامل�ساحية ،وللت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي،
والب�صرية ،والوزن ،القيا�س ،و�إر�سال اإلإ�شارات ،واملراقبة (اإلإ�شراف) ،و�أجهزة و�أدوات
اإلإنقاذ والتعليم� ،أجهزة ومعدات تو�صيل ،ت�شغيل ،حتويل ،جتميع ،تنظيم �أو التحكم
فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل� ،أو �إر�سال �أو ن�سخ األأ�صوات �أو ال�صور ،حامالت
البيانات املغناطي�سية� ،أقرا�ص الت�سجيل ،األأقرا�ص امل�ضغوطة� ،أقرا�ص الفـيديو الرقمية
وو�سائط الت�سجيل الرقمية األأخرى� ،آليات األأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية،
�آالت ت�سجيل النقد ،اآلآالت احلا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة احلا�سوب ،برجميات
احلا�سوب� ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوبتيكال �سباليز كو �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :احلازمية ،مار تقال� ،سنرت تريبليت،
الطابق الثاين ،بلوك ب ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157458 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية� ،إدارة العقارات املنزلية� ،إدارة املنازل ال�سكنية،
ت�أجري ال�شقق ،ال�سم�سرة ،ا�ستثمار ر�ؤو�س األأموال ،التحليل املايل ،التقييمات املالية فـي
اال�ستجابة لطلبات املناق�صات ،اال�ست�شارات املالية ،التقييم املايل (الت�أمني ،البنوك،
العقارات) ،اإلإدارة املالية ،األأبحاث املالية ،التقييم املايل ألأ�صول امللكية الفكرية ،تقدمي
املعلومات املالية ،توفـري املعلومات املالية عرب موقع على �شبكة اإلإنرتنت ،خدمات التمويل،
ا�ستثمار األأموال ،القرو�ض مقابل �ضمان ،متويل القرو�ض ،ت�أجري املكاتب (عقارات)،
ت�أجري املكاتب للعمل امل�شرتك� ،ش�ؤون العقارات ،خدمات وكالة العقارات ،تقييم العقارات،
ال�سم�سرة العقارية� ،إدارة العقارات ،ت�أجري العقارات ،جمع اإلإيجار ،الو�ساطة املالية ،خدمات
الو�ساطة املالية ،عرو�ض �أ�سعار البور�صة ،الو�ساطة فـي األأ�سهم وال�سندات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جرت كابيتال القاب�ضة (ذ.م.م) و�شركة جرت العقارية (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة العا�صمة ،منطقة القبلة ،قطعة � ،10شارع عبداللـه املبارك،
ق�سيمة  ،1الدور  ،11وحدة رقم  ،1الكويت ،وحمافظة العا�صمة،
منطقة املرقاب ،قطعة � ،1شارع عبداللـه املبارك ،ق�سيمة �6أ ،الدور ،18
وحدة رقم  ،6الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157604 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات ن�سائية ،خوامت (جموهرات)� ،أقراط ،روابط الكفة �أ�ساور (جموهرات) ،حلية
�صغرية(جموهرات) ،دبابي�س (جموهرات)� ،سال�سل (جموهرات) ،قالدات (جموهرات)،
دبابي�س الزينة دبابي�س التعادل ال�ساعات ،ال�ساعات ،األأ�شرطة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام ايه ليكجري ديزاين جروب انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 20 :هد�سن يارد�س ,نيو يورك ان واي ,10001
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157645 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية واإلإعالن ،خدمات �إدارة األأعمال ،خدمات تويل وت�سيري �ش�ؤون األأعمال،
خدمات الوظائف املكتبية ،خدمات متاجر البيع باجلملة والتجزئة التي تتميز مبجوهرات
اجل�سم الفاخرة ،األأ�ساور ،م�شابك الزينة املو�ضوعة على ال�صدر ،اجلواهر امل�صممة ح�سب
الطلب ،جموهرات ما�سية ،األأقراط ،املجوهرات من األأحجار الكرمية ،املجوهرات،
املجوهرات واملجوهرات املقلدة ،ت�شكيالت القالئد واألأقراط التي ميكن ارتدائها ب�شكل
منف�صل �أو كقطعة واحدة ،القالئد ،اخلوامت� ،ساعات اليد واملجوهرات ،جموهرات للن�ساء،
خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تعر�ض املجوهرات ،خدمات متاجر
البيع بالتجزئة التي تعر�ض املجوهرات التي يتم ارتدائها على اجل�سم ،األأ�ساور ،م�شابك
الزينة املو�ضوعة على ال�صدر ،اجلواهر امل�صممة ح�سب الطلب ،جموهرات ما�سية،
األأقراط ،املجوهرات من األأحجار الكرمية ،املجوهرات ،املجوهرات ،ت�شكيالت القالئد
واألأقراط التي ميكن ارتدائها ب�شكل منف�صل �أو كقطعة واحدة ،القالئد ،اخلوامت� ،ساعات
اليد واملجوهرات ،جموهرات للن�ساء� ،أقرا�ص ال�ساعات املرقمة ،ق�شط ل�ساعات اليد.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام ايه ليكجري ديزاين جروب انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 20 :هد�سن يارد�س ,نيو يورك ان واي
 ,10001الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157646 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلم بارد ،اجلنب ،واحللويات غري األألبان النباتية ،بذور ال�شيا امل�صنعة اللحوم واألأ�سماك
والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم الفواكه واخل�ضراوات املحفوظة واملجمدة
واملجففة واملطبوخة ،الهالم واملربيات والكومبوت ،بي�ض ،احلليب ومنتجات األألبان ،زيوت
ودهون غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاجنارد م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ,اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157647 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكينوا امل�صنعة ،حمليات منكهة مو�سلي ،جرنولة ،ال�شوفان املعالج القهوة وال�شاي والكاكاو
والنب ال�صناعي� ،أرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب،
معكرونة ،اخلبز واملعجنات واحللويات ،جليد �صالح لألأكل ،ال�سكر والع�سل األأ�سود ،اخلمرية
والبيكنج بودر ،ملح ،خردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات،جليد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاجنارد م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ,اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157648 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البقول والبذور والفول ،الكينوا غري املجهزة ،بذور ال�شيا غري املعاجلة ،ال�شوفان ،املنتجات
الزراعية اخلام وغري امل�صنعة ،والزراعة املائية ،والب�ستنة والغابات ،احلبوب والبذور اخلام
وغري امل�صنعة ،الفواكه واخل�ضراوات الطازجة واألأع�شاب الطازجة ،النباتات والزهور
الطبيعية ،امل�صابيح وال�شتالت والبذور للزراعة ،احليوانات احلية ،مواد غذائية وم�شروبات
للحيوانات� ،شراب ال�شعري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فاجنارد م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ,اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157650 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املركبات الربية واجلوية والبحرية وو�سائل النقل ،قطع وجتهيزات للمركبات الربية
واجلوية والبحرية ،املركبات ،املركبات ذاتية القيادة ،مركبات القتال اجلوي ذاتية القيادة،
املركبات املجهزة ألأغرا�ض ع�سكرية ،مركبات للنقل الربي �أو اجلوي �أو البحري �أو على
ال�سكك احلديدية ،مركبات م�صممة جلميع الت�ضاري�س ،مركبات النقل ذاتية القيادة،
مركبة برية يتم التحكم فـيها عن بعد ،مركبات م�صفحة ،ناقالت اجلند املدرعة� ،أج�سام
مدرعة للمركبات� ،أجهزة و�آالت وم�ستلزمات الطريان ،املركبات الطائرة ،الطائرات ذات
األأجنحة الثابتة ،الطائرات ذات األأجنحة الدوارة� ،أجهزة النقل اجلوي ،الطائرات احلربية،
طائرات بدون طيار ،املركبات اجلوية ذاتية القيادة ،هياكل الطائرات ،حمركات الطائرات،
�أجهزة النقل بحرا ،غوا�صات ذاتية القيادة ،املركبات البحرية ،املركبات التي تعمل عن بعد
حتت �سطح البحر ،املكونات الهيكلية للمركبات الربية واجلوية والبحرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق املطار ،ريا�ص مبنى  ،3706يونت  2ريا�ض  ،13455الريا�ض
�ص.ب  ,6511اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157651 :
فـي الفئة  13من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأ�سلحة ،الذخائر� ،أ�سلحة املدفعية ،القنابل ،ال�صواريخ ،األأ�سلحة الربية والبحرية واجلوية
عن بعد ،األأ�سلحة التقليدية التي يتم ت�سليمها جوا� ،أ�سلحة النب�ض الكهرومغناطي�سي،
القذائف املتفجرة ،الطوربيدات املتفجرة ،األأ�سلحة النارية ،من�صات �إطالق النار (�أ�سلحة)،
القنابل اليدوية ،القنابل املوجهة ،ال�صواريخ املوجهة ،القذائف املوجهة ،األأ�سلحة املوجهة،
ترو�س برج املدافع ،امل�سد�سات ،احلماالت واحلافظات وخمازن الذخرية واخلراطي�ش
لألأ�سلحة والذخائر� ،أجهزة �إطالق ال�صواريخ� ،أجهزة �إطالق القذائف ،بندقيات �آلية
(ر�شا�شات)� ،ألغام (متفجرات)� ،أنظمة حامالت الطوربيدات البحرية امل�ضادة للغوا�صات،
جهاز �إ�سقاط لل�صواريخ ،دبابات (�أ�سلحة)� ،أنظمة املدفعية والقتال املجنزرة وذات العجالت،
برج املدافع� ،أنظمة األأ�سلحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق املطار ،ريا�ص مبنى  ،3706يونت  2ريا�ض  ،13455الريا�ض
�ص.ب  ،6511اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157652 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صيانة و�إ�صالح الطائرات ،خدمات �صيانة و�إ�صالح املركبات البحرية ،خدمات
�صيانة و�إ�صالح املركبات الربية ،خدمات تركيب �أجهزة احلا�سوب وتثبيت الربجميات
و�أجهزة االت�صاالت و�صيانتها وت�صليحها ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح قطع املركبات الربية
واجلوية والبحرية ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح الدروع للمركبات الربية واجلوية والبحرية،
تركيب و�صيانة و�إ�صالح األأ�سلحة للمركبات الربية واجلوية والبحرية ،تركيب و�صيانة
و�إ�صالح �أجهزة وبرجميات احلا�سوب للمركبات الربية واجلوية والبحرية ،تركيب و�صيانة
و�إ�صالح برجميات ومعدات اال�ستخبارات واملراقبة واال�ستطالع ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح
معدات وبرجميات و�أدوات احلرب ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �شبكة حا�سوب ومعدات
تكنولوجيا املعلومات ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أنظمة احلا�سوب ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح
معدات االت�صاالت ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة �شبكات االت�صاالت ،تركيب و�صيانة
و�إ�صالح �أنظمة األأمن ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح األأجهزة الطرفـية للحوا�سيب ،تثبيت
و�صيانة و�إ�صالح �شبكات االت�صاالت اإلإلكرتونية ،تركيب و�صيانة وت�صليح األأ�سلحة� ،صيانة
وت�صليح املركبات ،بناء ال�سفن البحرية ،خدمات ور�شة ت�صليح وترميم ال�سفن البحرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق املطار ،ريا�ص مبنى  ،3706يونت  2ريا�ض  ،13455الريا�ض
�ص.ب  ,6511اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157653 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البحث وتطوير وت�صميم برجميات احلا�سوب ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم
�أجهزة احلا�سوب ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم األأ�سلحة ومعدات األأ�سلحة ،خدمات
البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة وبرجميات الدفاع ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة
وبرجميات القتال ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم املركبات الربية ،خدمات البحث وتطوير
وت�صميم مركبات القتال الربية املجنزرة ذات العجالت وقطعها وجتهيزاتها من �أجل ،خدمات
البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة مهام املركبات املدرعة ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم
الطائرات ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم هياكل الطائرات وحمركات ومكونات الطائرات،
خدمات البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة الدفاع واألأ�سلحة للطائرات ،خدمات البحث
وتطوير وت�صميم املركبات البحرية ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة القتال البحرية
ومكوناتها للبحث وتطوير وت�صميم �أجهزة الرادار و�أجهزة ال�سونار واحل�سا�سات وتقنية
املوجات الدقيقة واال�ست�شعار ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة وبرجميات و�أجهزة
و�أدوات االت�صاالت ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة و�أجهزة و�أدوات اال�ستخبارات
واملراقبة واال�ستطالع ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم األأنظمة والربجميات واألأجهزة
واألأدوات اإلإلكرتونية ال�ضوئية ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة وبرجميات احلرب
اإلإلكرتونية ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة وبرجميات احلرب ال�سيربانية ،خدمات
البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة وبرجميات �إدارة القتال ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم
�أنظمة االت�صاالت املتكاملة ،خدمات البحث وتطوير وت�صميم �أنظمة مكافحة احلرائق،
خدمات الفح�ص وتقدمي الن�صائح واال�ست�شارات واملعلومات املتعلقة مبا �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق املطار ،ريا�ض مبنى  ،3706يونت  2ريا�ض  ،13455الريا�ض
�ص.ب  ,6511اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157726 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�شورات �إلكرتونية قابلة للتنزيل فـي طبيعة املجالت واملجالت واملقاالت فـي جماالت
الطاقة ،والبرتول ،واملحروقات ،وحماية البيئة ،والتكنولوجيا ،والعلوم ،واجلغرافـيا،
والتاريخ ،والثقافة ،والفن ،واألأحداث اجلارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــــق األأولــويــــــة( :رقم األأولوية - 97316778 :تاريخ األأولوية - 2022/3/17 :بلد
األأولوية) IN :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157727 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعزيز الوعي العام بق�ضايا ومبادرات الطاقة والبيئة ،اخلدمات اخلريية ،وهي تنظيم
وتنفـيذ الربامج التطوعية وم�شاريع اخلدمة املجتمعية والبيئية ،الرعاية الرتويجية
لربامج التطوع وم�شاريع اخلدمة املجتمعية والبيئية ،رعاية ترويجية للفعاليات الريا�ضية
والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــــق األأولــويــــــة( :رقم األأولوية - 97316778 :تاريخ األأولوية - 2022/3/17 :بلد
األأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157728 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرعاية املالية للربامج التطوعية وم�شاريع اخلدمة املجتمعية والبيئية ،الرعاية املالية
للفعاليات الريا�ضية والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــــق األأولــويــــــة( :رقم األأولوية - 97316778 :تاريخ األأولوية - 2022/3/17 :بلد
األأولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157729 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم وعقد الندوات وامل�ؤمترات فـي جماالت الطاقة والبرتول واملحروقات وحماية
البيئة والتكنولوجيا والعلوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــــق األأولــويــــــة( :رقم األأولوية - 97316778 :تاريخ األأولوية - 2022/3/17 :بلد
األأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157731 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعزيز الوعي العام بق�ضايا ومبادرات الطاقة والبيئة ،اخلدمات اخلريية ،وهي تنظيم
وتنفـيذ الربامج التطوعية وم�شاريع اخلدمة املجتمعية والبيئية ،الرعاية الرتويجية
لربامج التطوع وم�شاريع اخلدمة املجتمعية والبيئية ،رعاية ترويجية للفعاليات الريا�ضية
والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/17 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــــق األأولــويــــــة( :رقم األأولوية - 97316791 :تاريخ األأولوية - 2022/3/17 :بلد
األأولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155412 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املنتجات :الدراجات الكهربائية و�أجزا�ؤها الهيكلية� ،أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي حتديدا
املحركات الكهربائية للدراجات ،ومقب�ض اخلانق (للتحكم فـي ال�سرعة)� ،أجزاء الدراجة
الكهربائية التي مت تكييفها خ�صي�صا للدراجات الكهربائية ،ويق�صد بها حتديدا� ،أجهزة
التحكم فـي املحرك ،واملحركات الكهربائية ،ومفاتيح التحكم فـي اخلانق (للتحكم فـي
ال�سرعة) ،واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة ،ووحدات عر�ض البيانات ،و�ضفـرية األأ�سالك،
والرتو�س (العجالت امل�سننة) ،وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على املحور اخللفـي
للدراجة ،وال�سال�سل (اجلنازير) ،جمموعات حتويل الدراجات الكهربائية التي تتكون من
جمموعة البطاريات� ،أجهزة 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�ض البيانات،
و�ضفـرية األأ�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)
�إلى دراجة كهربائية ،مقود الدراجة (املقاب�ض)� ،سدادات نهاية املقود� ،أ�شرطة تبطني
مقود الدراجة ،ما�سك (كالب) مقود الدراجة ،و�صالت (ملحقات) مقود الدراجة ،مرايا
مقود الدراجة� ،أغطية مقاب�ض للدراجة ،عمود تثبيت املقود للدراجة ،رفوف (حوامل)
خا�صة مبقود الدراجة� ،أنظمة النقل (ترو�س تبديل ال�سرعة فـي الدراجة) ،ويق�صد بها
حتديدا� ،آلية الختيار ترو�س الدراجة ،وتت�ألف من مقاب�ض تبديل ،وكابل ناقل احلركة،
والرت�س احلامل للجنزير ،وعلبة امل�سننات األأمامية ،علبة امل�سننات اخللفـية والعجالت
امل�سننة للدراجة (الرتو�س) ،مقاب�ض تبديل ال�سرعة للدراجة ،مقاعد الدراجة ،مقاعد
�آمنة لألأطفال للدراجات ،هياكل الدراجات ،مكابح الدراجات ،لبادات (و�سائد) مكابح
الدرجات� ،أذرع مكابح للدراجات� ،سرتات (�أغلفة واقية) لبطارات الدراجات الكهربائية،
دوا�سات (بداالت) للدراجات� ،إطارات الدراجات� ،إطارات تيوبل�س بدون �أنابيب هواء داخلية
للدراجات� ،أنابيب هواء داخلية إلإطارات للدراجات ،بطانات �إطارات الدراجات الكهربائية،
عجالت� ،إطارات (جنوط) لعجالت الدراجات ،عجالت م�سننة للدراجات ،م�ضخات
هواء للدراجات ،م�ضخات �إطارات للدراجات� ،سال�سل (جنازير) الدراجات واللوازم
واإلإك�س�سوارات اخلا�صة بها ،ويق�صد بها حتديدا ،الرت�س احلامل للجنزير ،و�أدلة اجلنزير،
وعلب اجلنزير ومم�ساك (كالب) اجلنزير� ،أنظمة تعليق للدراجات ،مرافق تدوير
للدراجات� ،صرات عجالت للدراجات� ،أعمدة (م�ساند) مقاعد للدراجات ،مالزم (مرابط)
مقاعد للدراجات� ،أطراف مقاب�ض ملقود الدراجات� ،شوكات تثبيت العجالت للدراجات،
ترو�س للدراجات ،ق�ضبان �شعاعية إلإطارات الدراجات ،ممت�ص �صدمات للدراجات،
خممدات االهتزاز للدراجات ،حمامل كريات داخلية للدراجات� ،أجزاء الدراجة ،ويق�صد
بها حتديدا ،مف�صالت قابلة للطي لهياكل الدراجات ،م�سند قدمني للدراجات ،م�صد
(رفرف) لعجالت الدراجة ،واقيات الطني (الوحل) للدراجات ،معتقات �سريعة للدراجات،
ويق�صد بها حتديدا� ،آلية لربط عجلة �أو مقعد بالدراجة عن طريق فتح و�إغالق ذراع/
رافعة الكامة دون ا�ستخدام �أدوات� ،سماعات ر�أ�س ،ويق�صد بها حتديدا� ،أجزاء دراجات ،وهي
�سماعات الر�أ�س التي توفر ،و�صلة بينية قابلة للدوران بني �شوكة الدراجة وهيكل الدراجة،
الدراجة الكهربائية ثالثية العجالت و�أجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية العجالت ،وهي
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�صناديق احلمولة ،و�أر�ضية �صندوق ال�شاحنة ،وجميعها مهي�أة خ�صي�صا للدراجات ثالثية
العجالت� ،إدراج حيوانات �أليفة ملقطورات الدراجات الكهربائية� ،إدراج حمولة (ب�ضائع)
ملقطورات الدراجات الكهربائية ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات الكهربائية،
مقطورات حيوانات �أليفة للدراجات الكهربائية ،مقطورة دراجة �أطفال للدراجات
الكهربائية ،ملحقات و�إك�س�سوارات مقطورات الدراجات الكهربائية ،وهي حتديدا و�صالت
ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم العجالت ،مقطورات الدراجات� ،إدراج حيوانات
�أليفة ملقطورات الدراجات ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات ،مقطورات حيوانات
�أليفة للدراجات ،مقطورة دراجة �أطفال للدراجات ،ملحقات و�إك�س�سوارات مقطورات
الدراجات ،وهي حتديدا و�صالت ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم العجالت،
�أجرا�س الدراجات� ،أكيا�س �سالل كبرية للدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س
(حقائب) ب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت،
�أكيا�س (حقائب) تخزين ب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات
ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب) ت�ستخدم كـكماليات مهي�أة خ�صي�صا لتثبيتها بالدراجات
والدراجات ثالثية العجالت� ،سالل للتثبيت على الدراجات حلمل امل�ستلزمات ،وهي
حتديدا ،حقائب للتثبيت على حامل الدراجة األأمامي واخللفـي وحقائب حمل األأغرا�ض،
�أقفا�ص حمل زجاجة املياه للدراجات ،حقائب نقل مهي�أة للدرجات و�أجزاء الدراجات،
حامالت �أكيا�س وحقائب وزجاجات مهي�أة خ�صي�صا للدراجات� ،أغطية جمهزة للدراجات،
مقاعد و�أغطية مقاعد للدراجات ،حامل دراجة للمركبات ،م�ساند وقوف للدراجات ،م�سند
دعم جانبي لوقوف الدراجات (يتم �إنزاله ورفعه بالقدم)� ،أجهزة �ضد ال�سرقة للدراجات،
�أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة للدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155413 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي جمموعة البطاريات ،ومفاتيح التحكم اإلإلكرتوين
للمحركات ،وح�سا�سات م�ساعدة للدوا�سة الكهربائية ،ووحدات عر�ض البيانات ،وهي
�شا�شات عر�ض (ال اي دي) �أو (ال �سي دي) ،ومغناطي�س حمدد ال�سري /ال�سرعة� ،أجرا�س
�إنذار كهربائية �ضد ال�سرقة� ،ضفـرية األأ�سالك للدراجات الكهربائية ،م�ست�شعرات
احلركة اإلإلكرتونية ،وم�ست�شعرات ب�صرية ،وح�سا�سات عزم الدوران ،وم�ست�شعرات قوة،
وم�ست�شعرات �سرعة الرياح ،وم�ست�شعرات االقرتاب ،وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات،
عدادات �سرعة الدراجات ،وعدادات امل�سافات ،وتاكومرتات (�أجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية)
و�أجهزة الكمبيوتر ،جهاز معاجلة البيانات ،م�ست�شعرات �سالمة و�أمان ،وهي م�ست�شعرات
احلركة اإلإلكرتونية ،و�أجهزة ا�ست�شعار ب�صرية ،وعدادات ت�سارع ،وم�ست�شعرات لتحديد
درجة احلرارة وامل�سافة ،وم�ست�شعرات تتفاعل مع و�ضع الدراجة ،وحركتها �أو اقرتابها
من املركبات ،معدات �سالمة الدراجات ،وهي الكامريات واألأ�ضواء االحتياطية فـي حاالت
الطوارئ ،خوذ واقية للدراجات ،مالب�س عاك�سة وم�ضيئة ألأغرا�ض ال�سالمة ،نظارات
ريا�ضية لال�ستخدام فـي ركوب الدراجات ،نظارات ريا�ضية ،نظارات و�أقنعة واقية من
الغبار ،نظارة �شم�سية ،برامج كمبيوتر لتن�سيق و�إدارة والو�صول �إلى برامج م�شاركة
الدراجات وت�أجريها ،برنامج كمبيوتر إلإن�شاء ح�ساب م�شاركة الدراجات و�إدارته ،وحتديد
مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات واألأر�صفة ،وحجز وا�ستئجار
الدراجات ،و�شراء ت�صاريح الدراجات والع�ضويات ،وتخطيط م�سارات الدراجات ،وعر�ض
خرائط الدراجات� ،إح�صاءات الركوب و�سجل ،تاريخ الرحلة ،وا�ستالم �إخطارات الركوب،
برامج الكمبيوتر لت�شغيل �أنظمة م�شاركة الدراجات وت�أجريها ،برامج الكمبيوتر التي
تت�سم بجمع البيانات و�إدارتها �أثناء ت�شغيل الدراجات من قبل امل�ستخدمني النهائيني
وإلإظهار وعر�ض رحالت النقل ومقارنتها ،برامج الكمبيوتر التي ت�سمح للم�ستخدمني
بالو�صول �إلى املعلومات لت�شغيل األأقفال والو�صول �إلى األأ�صول املادية وا�ستخدامها مع
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األأقفال ،برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي حتديد املوقع اجلغرافـي و�إدارة األأ�صول
املادية وا�ستخدامها عرب الهواتف الذكية ،برامج الكمبيوتر لرتتيب و�إدارة وتو�صيل
املدفوعات ومعلومات الدفع فـيما يتعلق بت�أجري وا�ستخدام الدراجات ،برامج الكمبيوتر
الختبار وحتليل وتقدمي التو�صيات فـي جمال تركيب و�ضبط الدراجات ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة وجتهيزات الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لالت�صال الال�سلكي باإلإنرتنت
وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد املواقع العاملي (جي بي ا�س) ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لتتبع �إح�صاءات الراكب ،وموقع الدراجة،
واألأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق ،برامج الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر لتو�صيل
وت�شغيل و�إدارة الدراجات املت�صلة بال�شبكة ومكونات الدراجات املت�صلة بال�شبكة وملحقات
و�إك�س�سوارات الدراجات املت�صلة بال�شبكة فـي �إنرتنت األأ�شياء ،برنامج تطبيقات الهاتف
املحمول لالت�صال الذكي ألأغرا�ض املحافظة على وتتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
وال�شحن والت�شغيل و�إدارة وت�سجيل ن�شاط الدراجات الكهربائية ،برامج قابلة للتنزيل فـي
�شكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب
اإلإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�ضات الدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155414 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املنتجات :الدراجات الكهربائية و�أجزا�ؤها الهيكلية� ،أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي حتديدا
املحركات الكهربائية للدراجات ،ومقب�ض اخلانق (للتحكم فـي ال�سرعة)� ،أجزاء الدراجة
الكهربائية التي مت تكييفها خ�صي�صا للدراجات الكهربائية ،ويق�صد بها حتديدا� ،أجهزة
التحكم فـي املحرك ،واملحركات الكهربائية ،ومفاتيح التحكم فـي اخلانق (للتحكم فـي
ال�سرعة) ،واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة ،ووحدات عر�ض البيانات ،و�ضفـرية األأ�سالك،
والرتو�س (العجالت امل�سننة) ،وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على املحور اخللفـي
للدراجة ،وال�سال�سل (اجلنازير) ،جمموعات حتويل الدراجات الكهربائية التي تتكون
من جمموعة البطاريات� ،أجهزة التحكم فـي املحرك ،واملحركات الكهربائية ،ومفاتيح
التحكم فـي اخلانق (للتحكم فـي ال�سرعة) ،واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة ،ووحدات عر�ض
البيانات ،و�ضفـرية األأ�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) �إلى دراجة كهربائية ،مقود الدراجة (املقاب�ض)� ،سدادات نهاية املقود،
�أ�شرطة تبطني مقود الدراجة ،ما�سك (كالب) مقود الدراجة ،و�صالت (ملحقات) مقود
الدراجة ،مرايا مقود الدراجة� ،أغطية مقاب�ض للدراجة ،عمود تثبيت املقود للدراجة،
رفوف (حوامل) خا�صة مبقود الدراجة� ،أنظمة النقل (ترو�س تبديل ال�سرعة فـي
الدراجة) ،ويق�صد بها حتديدا� ،آلية الختيار ترو�س الدراجة ،وتت�ألف من مقاب�ض تبديل،
وكابل ناقل احلركة ،والرت�س احلامل للجنزير ،وعلبة امل�سننات األأمامية ،علبة امل�سننات
اخللفـية والعجالت امل�سننة للدراجة (الرتو�س) ،مقاب�ض تبديل ال�سرعة للدراجة ،مقاعد
الدراجة ،مقاعد �آمنة لألأطفال للدراجات ،هياكل الدراجات ،مكابح الدراجات ،لبادات
(و�سائد) مكابح الدرجات� ،أذرع مكابح للدراجات� ،سرتات (�أغلفة واقية) �إطارات الدراجات
الكهربائية ،دوا�سات (بداالت) للدراجات� ،إطارات الدراجات� ،إطارات تيوبل�س بدون �أنابيب
هواء داخلية للدراجات� ،أنابيب هواء داخلية إلإطارات للدراجات ،بطانات �إطارات الدراجات
الكهربائية ،عجالت� ،إطارات (جنوط) لعجالت الدراجات ،عجالت م�سننة للدراجات،
م�ضخات هواء للدراجات ،م�ضخات �إطارات للدراجات� ،سال�سل (جنازير) الدراجات
واللوازم واإلإك�س�سوارات اخلا�صة بها ،ويق�صد بها حتديدا ،الرت�س احلامل للجنزير ،و�أدلة
اجلنزير ،وعلب اجلنزير ومم�ساك (كالب) اجلنزير� ،أنظمة تعليق للدراجات ،مرافق تدوير
للدراجات� ،صرات عجالت للدراجات� ،أعمدة (م�ساند) مقاعد للدراجات ،مالزم (مرابط)
مقاعد للدراجات� ،أطراف مقاب�ض ملقود الدراجات� ،شوكات تثبيت العجالت للدراجات،
ترو�س للدراجات ،ق�ضبان �شعاعية إلإطارات الدراجات ،ممت�ص �صدمات للدراجات،
خممدات االهتزاز للدراجات ،حمامل كريات داخلية للدراجات� ،أجزاء الدراجة ،ويق�صد
بها حتديدا ،مف�صالت قابلة للطي لهياكل الدراجات ،م�سند قدمني للدراجات ،م�صد
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(رفرف) لعجالت الدراجة ،واقيات الطني (الوحل) للدراجات ،معتقات �سريعة للدراجات،
ويق�صد بها حتديدا� ،آلية لربط عجلة �أو مقعد بالدراجة عن طريق فتح و�إغالق ذراع،
رافعة الكامة دون ا�ستخدام �أدوات� ،سماعات ر�أ�س ،ويق�صد بها حتديدا� ،أجزاء دراجات ،وهي
�سماعات الر�أ�س التي توفر و�صلة بينية قابلة للدوران بني �شوكة الدراجة وهيكل الدراجة،
الدراجة الكهربائية ثالثية العجالت و�أجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية العجالت ،وهي
�صناديق احلمولة ،و�أر�ضية �صندوق ال�شاحنة ،وجميعها مهي�أة خ�صي�صا للدراجات ثالثية
العجالت� ،إدراج حيوانات �أليفة ملقطورات الدراجات الكهربائية� ،إدراج حمولة (ب�ضائع)
ملقطورات الدراجات الكهربائية ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات الكهربائية،
مقطورات حيوانات �أليفة للدراجات الكهربائية ،مقطورة دراجة �أطفال للدراجات
الكهربائية ،ملحقات و�إك�س�سوارات مقطورات الدراجات الكهربائية ،وهي حتديدا و�صالت
ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم العجالت ،مقطورات الدراجات� ،إدراج حيوانات
�أليفة ملقطورات الدراجات ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات ،مقطورات حيوانات
�أليفة للدراجات ،مقطورة دراجة �أطفال للدراجات ،ملحقات و�إك�س�سوارات مقطورات
الدراجات ،وهي حتديدا و�صالت ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم العجالت،
�أجرا�س الدراجات� ،أكيا�س �سالل كبرية للدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س
(حقائب) ب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت،
�أكيا�س (حقائب) تخزين ب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات
ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب) ت�ستخدم ككماليات مهي�أة خ�صي�صا لتثبيتها بالدراجات
والدراجات ثالثية العجالت� ،سالل للتثبيت على الدراجات حلمل امل�ستلزمات ،وهي
حتديدا ،حقائب للتثبيت على حامل الدراجة األأمامي واخللفـي وحقائب حمل األأغرا�ض،
�أقفا�ص حمل زجاجة املياه للدراجات ،حقائب نقل مهي�أة للدرجات و�أجزاء الدراجات،
حامالت �أكيا�س وحقائب وزجاجات مهي�أة خ�صي�صا للدراجات� ،أغطية جمهزة للدراجات،
مقاعد و�أغطية مقاعد للدراجات ،حامل دراجة للمركبات ،م�ساند وقوف للدراجات ،م�سند
دعم جانبي لوقوف الدراجات (يتم �إنزاله ورفعه بالقدم)� ،أجهزة �ضد ال�سرقة للدراجات،
�أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة للدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155415 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي جمموعة البطاريات ،ومفاتيح التحكم اإلإلكرتوين
للمحركات ،وح�سا�سات م�ساعدة للدوا�سة الكهربائية ،ووحدات عر�ض البيانات ،وهي
�شا�شات عر�ض (ال اي دي) �أو (ال �سي دي) ،ومغناطي�س حمدد ال�سري /ال�سرعة� ،أجرا�س
�إنذار كهربائية �ضد ال�سرقة� ،ضفـرية األأ�سالك للدراجات الكهربائية ،م�ست�شعرات
احلركة اإلإلكرتونية ،وم�ست�شعرات ب�صرية ،وح�سا�سات عزم الدوران ،وم�ست�شعرات قوة،
وم�ست�شعرات �سرعة الرياح ،وم�ست�شعرات االقرتاب ،وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات،
عدادات �سرعة الدراجات ،وعدادات امل�سافات ،وتاكومرتات (�أجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية)
و�أجهزة الكمبيوتر ،جهاز معاجلة البيانات ،م�ست�شعرات �سالمة و�أمان ،وهي م�ست�شعرات
احلركة اإلإلكرتونية ،و�أجهزة ا�ست�شعار ب�صرية ،وعدادات ت�سارع ،وم�ست�شعرات لتحديد
درجة احلرارة وامل�سافة ،وم�ست�شعرات تتفاعل مع و�ضع الدراجة ،وحركتها �أو اقرتابها
من املركبات ،معدات �سالمة الدراجات ،وهي الكامريات واألأ�ضواء االحتياطية فـي حاالت
الطوارئ ،خوذ واقية للدراجات ،مالب�س عاك�سة وم�ضيئة ألأغرا�ض ال�سالمة ،نظارات
ريا�ضية لال�ستخدام فـي ركوب الدراجات ،نظارات ريا�ضية ،نظارات و�أقنعة واقية من
الغبار ،نظارة �شم�سية ،برامج كمبيوتر لتن�سيق و�إدارة والو�صول �إلى برامج م�شاركة
الدراجات وت�أجريها ،برنامج كمبيوتر إلإن�شاء ح�ساب م�شاركة الدراجات و�إدارته ،وحتديد
مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات واألأر�صفة ،وحجز وا�ستئجار
الدراجات ،و�شراء ت�صاريح الدراجات والع�ضويات ،وتخطيط م�سارات الدراجات ،وعر�ض
خرائط الدراجات� ،إح�صاءات الركوب و�سجل ،تاريخ الرحلة ،وا�ستالم �إخطارات الركوب،
برامج الكمبيوتر لت�شغيل �أنظمة م�شاركة الدراجات وت�أجريها ،برامج الكمبيوتر التي
تت�سم بجمع البيانات و�إدارتها �أثناء ت�شغيل الدراجات من قبل امل�ستخدمني النهائيني
وإلإظهار وعر�ض رحالت النقل ومقارنتها ،برامج الكمبيوتر التي ت�سمح للم�ستخدمني
بالو�صول �إلى املعلومات لت�شغيل األأقفال والو�صول �إلى األأ�صول املادية وا�ستخدامها مع
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األأقفال ،برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي حتديد املوقع اجلغرافـي و�إدارة األأ�صول
املادية وا�ستخدامها عرب الهواتف الذكية ،برامج الكمبيوتر لرتتيب و�إدارة وتو�صيل
املدفوعات ومعلومات الدفع فـيما يتعلق بت�أجري وا�ستخدام الدراجات ،برامج الكمبيوتر
الختبار وحتليل وتقدمي التو�صيات فـي جمال تركيب و�ضبط الدراجات ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة وجتهيزات الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لالت�صال الال�سلكي باإلإنرتنت
وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد املواقع العاملي (جي بي ا�س) ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لتتبع �إح�صاءات الراكب ،وموقع الدراجة،
واألأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق ،برامج الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر لتو�صيل
وت�شغيل و�إدارة الدراجات املت�صلة بال�شبكة ومكونات الدراجات املت�صلة بال�شبكة وملحقات
و�إك�س�سوارات الدراجات املت�صلة بال�شبكة فـي �إنرتنت األأ�شياء ،برنامج تطبيقات الهاتف
املحمول لالت�صال الذكي ألأغرا�ض املحافظة على وتتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
وال�شحن والت�شغيل و�إدارة وت�سجيل ن�شاط الدراجات الكهربائية ،برامج قابلة للتنزيل فـي
�شكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب
اإلإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�ضات الدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155416 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي جمموعة البطاريات ،ومفاتيح التحكم اإلإلكرتوين
للمحركات ،وح�سا�سات م�ساعدة للدوا�سة الكهربائية ،ووحدات عر�ض البيانات ،وهي
�شا�شات عر�ض (ال اي دي) �أو (ال �سي دي) ،ومغناطي�س حمدد ال�سري /ال�سرعة� ،أجرا�س
�إنذار كهربائية �ضد ال�سرقة� ،ضفـرية األأ�سالك للدراجات الكهربائية ،م�ست�شعرات
احلركة اإلإلكرتونية ،وم�ست�شعرات ب�صرية ،وح�سا�سات عزم الدوران ،وم�ست�شعرات قوة،
وم�ست�شعرات �سرعة الرياح ،وم�ست�شعرات االقرتاب ،وجميعها لال�ستخدام مع الدراجات،
عدادات �سرعة الدراجات ،وعدادات امل�سافات ،وتاكومرتات (�أجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية)
و�أجهزة الكمبيوتر ،جهاز معاجلة البيانات ،م�ست�شعرات �سالمة و�أمان ،وهي م�ست�شعرات
احلركة اإلإلكرتونية ،و�أجهزة ا�ست�شعار ب�صرية ،وعدادات ت�سارع ،وم�ست�شعرات لتحديد
درجة احلرارة وامل�سافة ،وم�ست�شعرات تتفاعل مع و�ضع الدراجة ،وحركتها �أو اقرتابها
من املركبات ،معدات �سالمة الدراجات ،وهي الكامريات واألأ�ضواء االحتياطية فـي حاالت
الطوارئ ،خوذ واقية للدراجات ،مالب�س عاك�سة وم�ضيئة ألأغرا�ض ال�سالمة ،نظارات
ريا�ضية لال�ستخدام فـي ركوب الدراجات ،نظارات ريا�ضية ،نظارات و�أقنعة واقية من
الغبار ،نظارة �شم�سية ،برامج كمبيوتر لتن�سيق و�إدارة والو�صول �إلى برامج م�شاركة
الدراجات وت�أجريها ،برنامج كمبيوتر إلإن�شاء ح�ساب م�شاركة الدراجات و�إدارته ،وحتديد
مدى توفر الدراجات ومواقعها ومواقع حمطات الدراجات واألأر�صفة ،وحجز وا�ستئجار
الدراجات ،و�شراء ت�صاريح الدراجات والع�ضويات ،وتخطيط م�سارات الدراجات ،وعر�ض
خرائط الدراجات� ،إح�صاءات الركوب و�سجل ،تاريخ الرحلة ،وا�ستالم �إخطارات الركوب،
برامج الكمبيوتر لت�شغيل �أنظمة م�شاركة الدراجات وت�أجريها ،برامج الكمبيوتر التي
تت�سم بجمع البيانات و�إدارتها �أثناء ت�شغيل الدراجات من قبل امل�ستخدمني النهائيني
وإلإظهار وعر�ض رحالت النقل ومقارنتها ،برامج الكمبيوتر التي ت�سمح للم�ستخدمني
بالو�صول �إلى املعلومات لت�شغيل األأقفال والو�صول �إلى األأ�صول املادية وا�ستخدامها مع
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األأقفال ،برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي حتديد املوقع اجلغرافـي و�إدارة األأ�صول
املادية وا�ستخدامها عرب الهواتف الذكية ،برامج الكمبيوتر لرتتيب و�إدارة وتو�صيل
املدفوعات ومعلومات الدفع فـيما يتعلق بت�أجري وا�ستخدام الدراجات ،برامج الكمبيوتر
الختبار وحتليل وتقدمي التو�صيات فـي جمال تركيب و�ضبط الدراجات ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة وجتهيزات الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لالت�صال الال�سلكي باإلإنرتنت
وحتديد املوقع اجلغرافـي ونظام حتديد املواقع العاملي (جي بي ا�س) ،برامج الكمبيوتر
و�أجهزة الكمبيوتر امل�ستخدمة مع الدراجات لتتبع �إح�صاءات الراكب ،وموقع الدراجة،
واألأج�سام واحلواجز والعوائق على الطرق ،برامج الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر لتو�صيل
وت�شغيل و�إدارة الدراجات املت�صلة بال�شبكة ومكونات الدراجات املت�صلة بال�شبكة وملحقات
و�إك�س�سوارات الدراجات املت�صلة بال�شبكة فـي �إنرتنت األأ�شياء ،برنامج تطبيقات الهاتف
املحمول لالت�صال الذكي ألأغرا�ض املحافظة على وتتبع وحتديد املوقع اجلغرافـي
وال�شحن والت�شغيل و�إدارة وت�سجيل ن�شاط الدراجات الكهربائية ،برامج قابلة للتنزيل فـي
�شكل تطبيق للهواتف املحمولة لال�ستخدام فـي خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب
اإلإنرتنت فـيما يتعلق بالدراجات وريا�ضات الدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155417 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املنتجات :الدراجات الكهربائية و�أجزا�ؤها الهيكلية� ،أجزاء الدراجة الكهربائية ،وهي
حتديدا املحركات الكهربائية للدراجات ،ومقب�ض اخلانق (للتحكم فـي ال�سرعة)� ،أجزاء
الدراجة الكهربائية التي مت تكييفها خ�صي�صا للدراجات الكهربائية ،ويق�صد بها حتديدا،
�أجهزة التحكم فـي املحرك ،واملحركات الكهربائية ،ومفاتيح التحكم فـي اخلانق (للتحكم
فـي ال�سرعة) ،واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة ،ووحدات عر�ض البيانات ،و�ضفـرية األأ�سالك،
والرتو�س (العجالت امل�سننة) ،وجمموعة العجلة امل�سننة املوجودة على املحور اخللفـي
للدراجة ،وال�سال�سل (اجلنازير) ،جمموعات حتويل الدراجات الكهربائية التي تتكون من
جمموعة البطاريات� ،أجهزة التحكم فـي املحرك ،واملحركات الكهربائية ،ومفاتيح التحكم
فـي اخلانق (للتحكم فـي ال�سرعة) ،واحل�سا�سات امل�ساعدة للدوا�سة ،ووحدات عر�ض البيانات،
و�ضفـرية األأ�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) �إلى
دراجة كهربائية ،مقود الدراجة (املقاب�ض)� ،سدادات نهاية املقود� ،أ�شرطة تبطني مقود
الدراجة ،ما�سك (كالب) مقود الدراجة ،و�صالت (ملحقات) مقود الدراجة ،مرايا مقود
الدراجة� ،أغطية مقاب�ض للدراجة ،عمود تثبيت املقود للدراجة ،رفوف (حوامل) خا�صة
مبقود الدراجة� ،أنظمة النقل (ترو�س تبديل ال�سرعة فـي الدراجة) ،ويق�صد بها حتديدا� ،آلية
الختيار ترو�س الدراجة ،وتت�ألف من مقاب�ض تبديل ،وكابل ناقل احلركة ،والرت�س احلامل
للجنزير ،وعلبة امل�سننات األأمامية ،علبة امل�سننات اخللفـية والعجالت امل�سننة للدراجة
(الرتو�س) ،مقاب�ض تبديل ال�سرعة للدراجة ،مقاعد الدراجة ،مقاعد �آمنة لألأطفال
للدراجات ،هياكل الدراجات ،مكابح الدراجات ،لبادات (و�سائد) مكابح الدرجات� ،أذرع مكابح
للدراجات� ،سرتات (�أغلفة واقية) �إطارات الدراجات الكهربائية ،دوا�سات (بداالت) للدراجات،
�إطارات الدراجات� ،إطارات تيوبل�س بدون �أنابيب هواء داخلية للدراجات� ،أنابيب هواء داخلية
إلإطارات للدراجات ،بطانات �إطارات الدراجات الكهربائية ،عجالت� ،إطارات (جنوط)
لعجالت الدراجات ،عجالت م�سننة للدراجات ،م�ضخات هواء للدراجات ،م�ضخات �إطارات
للدراجات� ،سال�سل (جنازير) الدراجات واللوازم واإلإك�س�سوارات اخلا�صة بها ،ويق�صد بها
حتديدا ،الرت�س احلامل للجنزير ،و�أدلة اجلنزير ،وعلب اجلنزير ومم�ساك (كالب) اجلنزير،
�أنظمة تعليق للدراجات ،مرافق تدوير للدراجات� ،صرات عجالت للدراجات� ،أعمدة (م�ساند)
مقاعد للدراجات ،مالزم (مرابط) مقاعد للدراجات� ،أطراف مقاب�ض ملقود الدراجات،
�شوكات تثبيت العجالت للدراجات ،ترو�س للدراجات ،ق�ضبان �شعاعية إلإطارات الدراجات،
ممت�ص �صدمات للدراجات ،خممدات االهتزاز للدراجات ،حمامل كريات داخلية للدراجات،
�أجزاء الدراجة ،ويق�صد بها حتديدا ،مف�صالت قابلة للطي لهياكل الدراجات ،م�سند قدمني
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للدراجات ،م�صد (رفرف) لعجالت الدراجة ،واقيات الطني (الوحل) للدراجات ،معتقات
�سريعة للدراجات ،ويق�صد بها حتديدا� ،آلية لربط عجلة �أو مقعد بالدراجة عن طريق فتح
و�إغالق ذراع /رافعة الكامة دون ا�ستخدام �أدوات� ،سماعات ر�أ�س ،ويق�صد بها حتديدا� ،أجزاء
دراجات ،وهي �سماعات الر�أ�س التي توفر ،و�صلة بينية قابلة للدوران بني �شوكة الدراجة
وهيكل الدراجة ،الدراجة الكهربائية ثالثية العجالت و�أجزاء الدراجات الكهربائية ثالثية
العجالت ،وهي �صناديق احلمولة ،و�أر�ضية �صندوق ال�شاحنة ،وجميعها مهي�أة خ�صي�صا
للدراجات ثالثية العجالت� ،إدراج حيوانات �أليفة ملقطورات الدراجات الكهربائية� ،إدراج
حمولة (ب�ضائع) ملقطورات الدراجات الكهربائية ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات
الكهربائية ،مقطورات حيوانات �أليفة للدراجات الكهربائية ،مقطورة دراجة �أطفال للدراجات
الكهربائية ،ملحقات و�إك�س�سوارات مقطورات الدراجات الكهربائية ،وهي حتديدا و�صالت
ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم العجالت ،مقطورات الدراجات� ،إدراج حيوانات
�أليفة ملقطورات الدراجات ،مقطورات حمولة (ب�ضائع) للدراجات ،مقطورات حيوانات �أليفة
للدراجات ،مقطورة دراجة �أطفال للدراجات ،ملحقات و�إك�س�سوارات مقطورات الدراجات ،وهي
حتديدا و�صالت ربط املقطورات ،واملحاور ،واملهايئات� ،أطقم العجالت� ،أجرا�س الدراجات� ،أكيا�س
�سالل كبرية للدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب) ب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا
لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب) تخزين ب�ضائع مهي�أة
خ�صي�صا لال�ستخدام مع الدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،أكيا�س (حقائب) ت�ستخدم
كـكماليات مهي�أة خ�صي�صا لتثبيتها بالدراجات والدراجات ثالثية العجالت� ،سالل للتثبيت
على الدراجات حلمل امل�ستلزمات ،وهي حتديدا ،حقائب للتثبيت على حامل الدراجة األأمامي
واخللفـي وحقائب حمل األأغرا�ض� ،أقفا�ص حمل زجاجة املياه للدراجات ،حقائب نقل مهي�أة
للدرجات و�أجزاء الدراجات ،حامالت �أكيا�س وحقائب وزجاجات مهي�أة خ�صي�صا للدراجات،
�أغطية جمهزة للدراجات ،مقاعد و�أغطية مقاعد للدراجات ،حامل دراجة للمركبات ،م�ساند
وقوف للدراجات ،م�سند دعم جانبي لوقوف الدراجات (يتم �إنزاله ورفعه بالقدم)� ،أجهزة �ضد
ال�سرقة للدراجات� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة للدراجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راد باور بايك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1128 :ان دبليو � 52سرتيت� ،سويت � ،201سياتل ،دبليو �إيه ،98107
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا ألأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة100450 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/1/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1164 :فـي 2016/10/٢م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الب�سارة و�شركائه للتجارة  -ت�ضامنية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الف�صول األأربعة لألأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،حمافظة �شمال الباطنة
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/10/27 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/30 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة107772 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/3/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1215 :فـي 2017/10/22م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ل�ؤل�ؤة �شنا�ص املتكاملة للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :ل�ؤل�ؤة �شنا�ص الكاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 324:ر.ب312:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/10/6 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة108790 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٩ :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/4/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1196 :فـي 2017/5/29م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أنكر انوفي�شنز ليمتد
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :ع�صر اجلوال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب194:ر.ب136:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/15 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/31 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة113194 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/7/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1223 :فـي 2017/12/24م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة رتاج ظفار للتجارة واملقاوالت
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة القالو�صة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 275:ر.ب211:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/10/26 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/30 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة113412 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/١/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1244 :فـي 2018/5/20م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أ�سواق وهدايا م�سقط �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :أيوب م�صدق للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :والية الربميي ،حمافظة الربميي
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/10/11 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/31 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة118173 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/9/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1274 :فـي 2018/12/30م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :غ�صون الغيل للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :زوايا �صحار احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 20:ر.ب322 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /10/11 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/30 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة132076 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/3/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1322 :فـي 2019/12/15م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الركن الدبلوما�سي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :نوخذة العفية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 411:ر.ب411:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /10/26 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/31 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة152680 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/10/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1438 :فـي 2022/4/17م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :م�ؤيد و�شركاه
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :كنوز م�سقط لألأعمال احلديثة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 24:ر.ب117:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022 /10/23 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة64287 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/6/12 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 942 :فـي 2011/5/9م
		
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة الفطيم ذ.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الفطيم اتو �سنرتز �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 55:ر.ب136:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/10/10 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/10/31 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة111455 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/1/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1212 :فـي 2017/10/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ال�شروق العربي للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :امل�شاريع املثالية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3536 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112332 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/5/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1232 :فـي 2018/2/25م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة قمة النظافة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :م�ؤ�س�سة مازن العنقودي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137956 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/1/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1362 :فـي 2020/10/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :خط األأمل الدولية للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :م�شاريع بوابة الباطنة العاملية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة140866 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة20 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1372 :فـي 2020/12/27م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مناء م�سقط الع�صرية املا�سية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :مناء ال�شرق الدولية للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 405 :ر.ب� ,118 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة129623 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1305 :فـي 2019/8/18م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مناء م�سقط الع�صرية املا�سية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :مناء ال�شرق الدولية للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 405 :ر.ب� ,118 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة152485 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/6/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1435 :فـي 2022/3/27م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة قمة النظافة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :م�ؤ�س�سة مازن العنقودي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78901 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1031 :فـي 2013/10/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78902 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/4/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1036 :فـي 2013/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة  ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78903 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/4/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1036 :فـي 2013/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78904 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1030 :فـي 2013/10/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78905 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1034 :فـي 2013/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78906 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1031 :فـي 2013/10/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78907 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1031 :فـي 2013/10/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78908 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/12/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1069 :فـي 2014/12/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78909 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/3/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1033 :فـي 2013/11/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78910 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1031 :فـي 2013/10/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ، 217 :الدوحة  ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78911 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1034 :فـي 2013/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78912 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1031 :فـي 2013/10/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78913 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1034 :فـي 2013/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78914 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1030 :فـي 2013/10/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78915 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1034 :فـي 2013/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78916 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1031 :فـي 2013/10/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78917 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1034 :فـي 2013/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78918 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1034 :فـي 2013/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة78919 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1031 :فـي 2013/10/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83688 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1059 :فـي 2014/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83689 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة83690 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1059 :فـي 2014/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83691 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1059 :فـي 2014/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83692 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1059 :فـي 2014/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83693 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/6/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1236 :فـي 2018/3/25م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83694 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83695 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83696 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83697 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1059 :فـي 2014/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83698 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة83699 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/10/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1057 :فـي 2014/5/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة57619 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/12/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 894 :فـي 2009/9/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كوندور فوتوير (انديا) ليميتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوندور فووتوير ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ايه  ،5/10 -رود منرب ،11مني جيت منرب ،2هوجيواال
اند�سرتيال اي�ستيت� ،سو�سمل ،فانز� ،سورت ،230 349 -
جوجرات ،الهند
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الهند
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112854 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فليب �آوت انرتنا�شيوتال ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اف �أو .جلوبال �آي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :أجنليا هاو�س� 6 ،سنرتال �أفينيو ،نورويت�ش ،نورفولك ،ان �آر
 7ات�ش �آر اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/7/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112855 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فليب �آوت انرتنا�شيوتال ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اف �أو .جلوبال �آي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :أجنليا هاو�س� 6 ،سنرتال �أفينيو ،نورويت�ش ،نورفولك ،ان �آر
 7ات�ش �آر اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/7/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة102671 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/5/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1176 :فـي 2017/1/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�شنز انليميتيد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيزي بيفريج كو
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 433 :دابليو  .فان بورين �سرنين� ،سويت  3ان� ،شيكاغو ،اي ال
 ، 60607الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة102672 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/5/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1176 :فـي 2017/1/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�شنز انليميتيد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيزي بيفريج كو
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 433 :دابليو  .فان بورين �سرنين� ،سويت  3ان� ،شيكاغو ،اي ال
 ، 60607الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة105102 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/10/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1186 :فـي 2017/3/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�شنز انليميتيد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيزي بيفريج كو
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 433 :دابليو  .فان بورين �سرنين� ،سويت  3ان� ،شيكاغو ،اي ال
 ، 60607الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة105103 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/10/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1190 :فـي 2017/4/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�شنز انليميتيد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيزي بيفريج كو
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 433 :دابليو  .فان بورين �سرنين� ،سويت  3ان� ،شيكاغو ،اي ال
 ، 60607الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة111070 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/1/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1217 :فـي 2017/11/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�شنز انليميتيد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيزي بيفريج كو
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 433 :دابليو  .فان بورين �سرنين� ،سويت  3ان� ،شيكاغو ،اي ال
 ، 60607الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112313 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/2/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1221 :فـي 2017/12/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�شنز انليميتيد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :إيزي بيفريج كو
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 433 :دابليو  .فان بورين �سرنين� ،سويت  3ان� ،شيكاغو ،اي ال
 ، 60607الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة136563 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة34 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/4/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1400 :فـي 2021/7/25م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :املثالية للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ماموري جلوبال دي�سرتبيو�شن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :جزر كاميان  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 2 :اي �سي/او مابلي�س كوربوريت �سريفي�سز ليمتد� ،ص.ب
� ،309أوجالند هاو�س ،جراند كاميان كيه واي ،1104 - 1
جزر كاميان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :جزر الكاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2017/2/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/6/12 :م
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ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إىل �أن ــه قـد وقـع خط ـ أ� مـادي عنـ ــد
نـ�شـ ـ ــر �إع ـ ــالن بدء �أعمـ ــال الت�صفيـ ـ ــة ل�شركـ ـ ــة االحتكــام للتجــارة واملقــاوالت  -ت�ضامنيــة،
املن�شـ ــور ف ـ ــي اجلريـ ــدة الر�سميـ ـ ــة العـ ـ ــدد ( ،)١٤٥٤ال�صـ ــادر بتاريـ ـ ـ ــخ  ١٦حمرم ١٤٤٤هـ،
املواف ـ ـ ـ ــق � ١٤أغ�سط�س 2022م� ،إذ ورد ا�سم ال�شركة كاآلآتـي:
االحتكار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
وال�صحيــــــح هــــــــو:
االحتكام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك
باإلإ�شـارة إ�لـى �إع ــالن بدء �أعمــال الت�صفي ـ ــة ل�شركـة م�شاريع �أر�ض جمان املتحدة �ش.م.م,
املن�شـ ـ ــور فــي اجلريدة الر�سمية العـ ــدد ( ،)١٢٢٧ال ــ�صادر بتاريـخ  ٣جمادى األأوىل ١٤٣٩هـ،
املواف ــق  ٢١يناي ــر ٢٠١٨م ،تن ــوه وزارة التجارة وال�صنـاعـة وترويج اال�ستثمـار �إىل �أنــه قد
تــم عــزل امل�صفـية الفا�ضلة  /جنمــة بنت را�شــد بن خلفــان احلب�سيــة ،وتعي ـ ــني الفا�ض ــل /
عدنان بن علي بن جواد اللواتي ،م�صفي ــا لل�شركـة املذك ــورة �أعـ ــاله ،وعلى اجلميع مراجعة
امل�صفي فـي كافة األأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان اآلآتي:
�ص.ب ٦١٣ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٩٩٣٥٣٦٣٧ :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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األأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات
�إعــــالن
تعلن األأمانة العامة ملجل�س املناق�صات عن طرح املناق�صات املذكورة �أدناه:
ال�شركات التي يحـق
رقم
ا�ســــــــم املناقـ�صــــــة
لهـــا اال�شـتــــراك
املناق�صة

قيمــة
امل�ستنـــد

�آخر موعد موعد
لتوزيــع تقدمي
امل�ستندات العطاءات

ال�شركــات املتخ�ص�صــة
�إن�شاء وتنفيذ حمايات فـي مقـاوالت املباين (= ٥50/ر.ع)
خم�سمائـة
جلدران األأودية من خطر وامل�سجلـ ــة لدى
2022/12/١٩ 2022/11/٢٤
2022/54
األأمان ــة العام ـ ــة وخم�سون ريـ ــاال
ت�آكل ال�سيول مبدينة
عمانـي ـ ــا
�صالل ــة
ملجل�س املناق�صات
بالدرجـة املمتازة
ال�شركــات املتخ�ص�صــة
�إن�شاء وتنفيذ �شبكات فـي �شبكات ال�صرف
(= ٤٥٠/ر.ع)
ت�صريف جتمع مياه
ال�صحي وامل�سجلـ ــة
2022/55
�أربعمائـة وخم�سون 2022/12/١٩ 2022/11/٢٤
األأمطار مبناطق خمتلفة لدى األأمان ــة العام ـ ــة
ريـ ــاال عمانـي ـ ــا
مبدينة �صاللة
ملجل�س املناق�صات
بالدرجـة املمتازة

ميكـ ــن احل�صـ ــول عل ـ ــى م�ستن ـ ـ ــدات ال�ش ــروط واملوا�صفـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ــن طريـ ـ ــق خدم ـ ــة �إ�سنـ ـ ــاد علـ ـ ــى
املوقـ ــع اإلإلكرتون ــي ( )https://etendering.tenderboard.gov.omحت ــى التاري ــخ املذكـ ــور �أع ــاله،
على �أن يك ــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع اإلإلكرتوين باملوقع.
علــى جميــع ال�شركــات �أن ترفــق مــع عطاءاتهــا ت�أميــنا م�ؤقتــا فـي �صــورة �ضمــان م�صرفـي �أو �شيك
م�صدق عليه من �أحد البنوك العاملة فـي �سلطنة عمان ال يقل عن ( )%1من قيمة العطاء  ،معنونا
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با�سم �سعادة األأمني العام ملجل�س املناق�صات و�ساري املفعول ملدة ( )٩٠يوما من تاريخ
تقدمي العطاءات وكل عطاء ال ي�ستوفـي الت�أمني امل�ؤقت املطلوب لن ينظر فـيه ،على �أن يتم
�إرفاق ال�ضمان امل�صرفـي �أو ال�شيك امل�صدق عليه مع العر�ض املقدم من ال�شركة فـي املوقع
اإلإلكرتوين (خدمة �إ�سناد).
يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة �إ�سناد على املوقع اإلإلكرتوين املذكور �أعاله قبـل
ال�ساعــة العا�شرة من �صباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات ،ولن يعتد بالعطاءات املقدمة
بعد هذا امليعاد �أيا كانت �أ�سباب الت�أخري.
�ستعطــى األأف�ضليــة فـي اإلإ�سنــاد لل�شركــات �أو امل�ؤ�س�س ــات التــي ي�شتمــل عطا�ؤهــا علــى �أكبــر
ن�سبة تعمني ون�سبة �شراء ممكنة من املنتجات الوطنية.
األأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�سلطان بن خليفة بن حمد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراجي الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سلطــان بن خليفة بن حمــد الغيثي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة الراجي الوطنية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٠٠٤٢٦٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٠٣ :ر.ب٣٢٢ :
هاتف رقم٩٩٣٣٦٨٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللطيف بن حممد بن خمي�س البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاج الفخامة امللكي  -ت�ضامنية
يعلن عبداللطيف بن حممد بن خمي�س البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة تاج الفخامة
امللكي  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣١١١٧١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣١١ :ر.ب٤٨٧ :
هاتف رقم٩٩٣٤٧٦١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن را�شد بن فهد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �آفاق اجلنوب احلديثة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن را�شد بن فهد املقبايل أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �آفاق اجلنوب احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٦٥٩٣٢
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٢٣٥٠١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن طالب بن �سعيد البدري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد البدري لألأعمال �ش.م.م
يعلن �سعيد بن طالب بن �سعيد البدري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �سعيد البدري لألأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٥١٠٩٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ  ،٢٠٢٢/٩/٢٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ١٠٤ :ر.ب١١٧ :
هاتف رقم٩٥٥٥٥٣٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فالح بن خمي�س بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فجر الب�ش للتجارة  -تو�صية
يعلن فالح بن خمي�س بن عبداللـه البادي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة فجر الب�ش للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٥٦١٤٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٨ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٥٢٣٣٦٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سار ال�شمال للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن فالح بن خمي�س بن عبداللـه البادي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�سار ال�شمال للتجارة
واملقــاوالت  -تو�صي ــة ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٠٦٥٦١٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١١٨ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٥٢٣٣٦٦٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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وليد بن عي�سى بن علي املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال ري�سوت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن وليد بن عي�سى بن علي املع�شني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �شمال ري�سوت للتجارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامنيــة ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١٣٦٠٧٩
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ١٤٦ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٧٧٤٤٤٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن حمد بن �سعيد القريني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براري ال�سويق املتكاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن حمد بن �سعيد القريني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة براري ال�سويق املتكاملة
للتجـارة  -ت�ضامني ــة ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٠٧٠٧٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٧٥٨٨٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �أحمد بن حممد املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نكت�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �أحمد بن حممد املنذري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة نكت�س للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١١٥٤١٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/١٠/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢٣٤٤٦٠٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن علي بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القومية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن علي بن �سعيد البادي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة القومية للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٨٠٥٢٢٦٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٤٠ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٢٥٦٥٥٣٨٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتعددة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة
املتعددة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،١٠٢١٥٢٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٣٨٥ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم ٢٤٧٩٩٣٥٠ :فاك�س رقم٢٤٧٠١٠٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن حممد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خلفان بن �سعيد بن عبيد العي�سائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سامل بن حممد الهنائي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة خلفان بن �سعيد بن
عبيد العي�سائي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقـ ــم  ،٣١٧٤٦٥٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٢٢٣٥٠١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �صالح بن �سيف الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنتجات الفنية  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن �صالح بن �سيف الها�شمي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة املنتجات الفنية -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٤٠٨٢٧٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٤٦٣٦٢٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن �سامل الطار�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات جزماء املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن نا�صر بن �سامل الطار�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة خريات جزماء املتحدة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٠٥١٠٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٦٣٢١٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعود بن علي بن �سعود البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل قريات الدولية �ش.م.م
يعلن �سعود بن علي بن �سعود البو�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة تالل قريات الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٤٧٧٩٦وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٨٨٣١٣٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح م�سقط الرائدة �ش.م.م
يعلن �سعود بن علي بن �سعود البو�سعيدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �صروح م�سقط الرائدة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٠١٨٧٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غدير �إبراء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعود بن علي بن �سعود البو�سعيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة غدير �إبراء للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٦٠٤٠٠٣٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية �إبراء  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٧٩٩٩٨٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آثار مزون العاملية �ش.م.م
يعلن �سعود بن علي بن �سعود البو�سعيدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �آثار مزون العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢١٠٦٢٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٨١٥٦٥٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خمي�س بن �سامل بن خمي�س ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صابر املتحدة �ش�.ش.و
يعلن خمي�س بن �سامل بن خمي�س ال�سعدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة ال�صابر املتحدة
�ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١١٢٣٥٣٦وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
هاتف رقم٩٦٣٩٦٥٩٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عازم بن �سامل بن م�سلم اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خطوط الدقم املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عازم بن �سامل بن م�سلم اجلنيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة خطوط الدقم املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،٥١٤٢٦٤٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
وادي �صاي  -والية الدقم  -حمافظة الو�سطى
هاتف رقم٩٦٧٧٩٧٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �أحمد بن عو�ض ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة العربية �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن عو�ض ال�شنفري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة النه�ضة العربية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٠٥٩٢٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩٢٩٦٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن حممد بن نا�صر الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال النجيد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن حممد بن نا�صر الكلباين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة جبال النجيد للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٧٠٧٦٥٥٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٧٩١٦٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حي ال�شروق املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة حي ال�شروق
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٧٩٤٣٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان اآلآتـي:
اخلوير  -ميني زاخر مول  -بجوار مباين ال�صحة  -الطابق اخلام�س
�ص.ب ٥٧ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم٧٨٧٤٩٤٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
موكونــد فيجــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هري�شجندرا ديبجند كرجمن و�شركاه  -تو�صية
يعلن موكونــد فيجــي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة هري�شجندرا ديبجند كرجمن و�شركاه -
تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٢١٥٩١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٢١٨٧٦٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بلعرب بن �سلطان بن حمد الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط املدينة الراقية �ش.م.م
يعلن بلعرب بن �سلطان بن حمد الكلباين أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة خط املدينة الراقية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٦١٦٠٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٠٤٤٤٩٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن ر�ضا بن عبداحلميد �شايان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلول ال�سيارات العاملية واألأعمال �ش�.ش.و
يعلن حممد بن ر�ضا بن عبداحلميد �شايان �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة حلول ال�سيارات
العاملية واألأعمال �ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٤٠٨٢٤٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٧٢٢٧٧٠٦٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن را�شد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال الغبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن را�شد احلجري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة رمال الغبي للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،٦٠٧٩٨١٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٨٨٨٥٤٩٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن غدير بن �صالح اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع جمان للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن را�شد بن غدير بن �صالح اجلنيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاريــع جمــان
للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٥٤٢٠٥٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٢٠٨١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عمار بن حامد بن �أحمد الغزايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرزاق للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلن عمار بن حامد بن �أحمد الغزايل �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أرزاق للتطوير العقاري
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢١٤٣٥٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٤٠١٠٦٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هدى بنت حميد بن حارث املياحية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحابة الك�سفة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلن هدى بنت حميد بن حارث املياحية أ�نـها تقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �سحابة الك�سفة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١٠٩٥١٩
وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٠ :ر.ب٣٢٥ :
هاتف رقم٩٥٥٥٤٢٥٥ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد بن علي بن �سعيد البدري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمزين للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن �سعيد البدري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة الرمزين للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٧٤٢٦٧١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٧٠ :ر.ب١٣٢ :
هاتف رقم٩٧٧٧٥٠٧٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منور �آ�سيا لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة
منور �آ�سيا لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١١٧٤٣٩٧
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
غال  -بناية بن حايل ١رقم - ٢١٣ :الطابق ال�سابع � -سكة رقم ٥٠٠١
�ص.ب ١١٩٧ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم ٢٤١١٢٢٥٨ :فاك�س رقم٢٤٢٢٨٨٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أ�سعد بن �صالح بن ح�سن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء اإلإعمار املتحدة �ش�.ش.و
يعلن �أ�سعد بن �صالح بن ح�سن البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �سماء اإلإعمار املتحدة
�ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢١٩٨٥٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
الغربة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٧٠ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٥٠٥٨١١١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن �سيف بن �سامل املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكواكب اخلم�سة �ش.م.م
يعلن را�شد بن �سيف بن �سامل املقبايل أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة الكواكب اخلم�سة �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٧٨٥١٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٤٠٠١٠٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سليمان بن �صالح الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارات البارزة العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليمان بن �صالح الوهيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة ال�سيارات البارزة
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦١٨٢٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٢٨٢ :ر.ب٣٢٥ :
هاتف رقم٩٩٨٨٦٤١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارات املده�شة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليمان بن �صالح الوهيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة ال�سيارات املده�شة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦١٥٨٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٢٨٢ :ر.ب٣٢٥ :
هاتف رقم٩٩٨٨٦٤١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور الذهبي لألأعمال �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليمان بن �صالح الوهيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة املحور الذهبي لألأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٠١٥٧٥وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ١٤٤٩ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٩٩٨٨٦٤١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واإلإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�ؤ�س�سة م�صبح النعماين للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واإلإدارية أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة
م�ؤ�س�سة م�صبح النعماين للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل
الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٣٦٢١١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ١٠٩٨ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٢٣٢٨٢٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زكريا بن �إبراهيم بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرباء املتحدة �ش.م.م
يعلن زكريا بن �إبراهيم بن حممد الفار�سي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة الرباء املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠١٨٠٩٩وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٤١٧ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٩٨٨٠٥٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الدوحة احلديثة �ش.م.م
يعلن زكريا بن �إبراهيم بن حممد الفار�سي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاريع الدوحة
احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٣٠١٦٣وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٤١٧ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٩٨٨٠٥٠٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن جمعة بن ح�سن ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�ضياء الطبي �ش.م.م
يعلن حممود بن جمعة بن ح�سن ال�شعيلي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة مركز ال�ضياء الطبي
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٣٤٢٨٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٥٥٠٧٧٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جو�شوا دان تاركي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحرتف لتطوير األأعمال �ش.م.م
يعلن جو�شوا دان تاركي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة املحرتف لتطوير األأعمال �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٣٤٤٧٦٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٢٣٩ :ر.ب١٣٨ :
هاتف رقم٩٤٩٧٥٣٢٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أبو طلحة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جابر الري�سي وفورمان ح�سني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب �أبوطلحة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جابر الري�سي وفورمان
ح�سني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٥٢٥٤٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢١:ر.ب٣١٢:
هاتف رقم٩٧٠٨٨٠٢٩-٩٩٣٤٠١٥٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن �أحمد العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلظرية العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن �أحمد العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلظرية العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٨٤٦٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم٧١١٤١١٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن هالل بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر القرم �ش.م.م
يعلن حممود بن هالل بن حمد الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بدر القرم �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨١٦٤٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٣٩٧:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٦٥٨٦٣٦٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأغذية املبتكرة �ش.م.م
يعلن علي بن جعفر بن عبدالرحيم البحراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة األأغذية املبتكرة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٠٦٥١٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٧١:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٥١٥٥٢٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-264-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٦

علي بن �سامل بن رم�ضان ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي �سامل ال�شحي للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن علي بن �سامل بن رم�ضان ال�شحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة علي �سامل ال�شحي للتجارة
واملقاوالت �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤١٨٠٤٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٩٨:ر.ب٤١٢:
هاتف رقم٩٣٨٠٩٩٤٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ق�صي بن هالل بن حممد الربيعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شندغة ال�شاملة �ش�.ش.و
يعلن ق�صي بن هالل بن حممد الربيعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ال�شندغة
ال�شاملة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٩٦٤٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
هاتف رقم٩٣٩٧٦٣٩٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ناعمة بنت حمود بن عبداللـه الكعبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية للمركز الدويل إلإزالة ال�شعر بالليزر �ش.م.م
تعلن ناعمة بنت حمود بن عبداللـه الكعبية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة املركز الدويل إلإزالة ال�شعر
بالليزر �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٦٩٩٠وللم�صفية وحـدها
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم٩٦٦٦٦٠٤٠:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
عبداللـه بن عبدالرحمن بن خمي�س الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلعة وادي حطاط  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن عبدالرحمن بن خمي�س الزدجايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قلعة وادي
حطاط  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٠٣٣٨٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٢٥٠٨٨٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن را�شد بن �شنني الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �أيوب الها�شمي للتجارة  -تو�صية
يعلن �صالح بن را�شد بن �شنني الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو �أيوب الها�شمي
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٥٩٠٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩١١٣٥١١٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الزيان املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الزيان املميزة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٥٣٠٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٢٢٦١٠٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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زيد بن حممد بن �أحمد ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خيوط ال�شروق املتكاملة  -تو�صية
يعلن زيد بن حممد بن �أحمد ال�شحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خيوط ال�شروق املتكاملة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٩٢٥٣٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ١٧:ر.ب٨٠٠:
هاتف رقم٩٢٥٠٦٦٣٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يحيى بن حمد بن �سعيد �آل خليفني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البوادر الطيبة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يحيى بن حمد بن �سعيد �آل خليفني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البوادر الطيبة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٥٥٢٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم٩٢١٨٩٦٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن حممد بن علي املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رموز الطريف احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن خالد بن حممد بن علي املقبايل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رموز الطريف احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٥٩٥٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٨٠٠٦٦١٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مني�ش �شندرا�سني جيتالل غاندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع غاندي للتجارة �ش.م.م
يعلن مني�ش �شندرا�سني جيتالل غاندي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع غاندي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٣٧٠٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٣٤٤ :ر.ب١١٧ :
هاتف رقم٩٩٣٥٣٦٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن �سيف ال�شرياين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرزاق الوطن العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن �سيف ال�شرياين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أرزاق الوطن العربي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٩٠٦٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٤ :ر.ب٦١٢ :
هاتف رقم٩٩٣٦٩٩٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن �سعيد بن حميد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ودق �صحار للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعيد بن حميد الرواحي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ودق �صحار للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٧٧٧٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب ٥٢٠ :ر.ب٥١٢ :
هاتف رقم٩٦٥٧٥١٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن مبارك بن علي العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شم�س الكربى للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن مبارك بن علي العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شم�س الكربى للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٢٤١٧٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٩/٢٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اآلآتـي:
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٥ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٩٤١٦١٦٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ها�شم بن �سامل بن �سليم الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ها�شم الها�شمي و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن ها�شم بن �سامل بن �سليم الها�شمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ها�شم الها�شمي و�شريكه
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٠٧٩٣وللم�صفي
وحـده حـق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم٩١٧٠٧١٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب م�أوى للم�شاريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيطار العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب م�أوى للم�شاريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة البيطار العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٢٨٠٠٦٨
وللم�صفي وحـده حـق متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -اخلوير � -شارع العلم
بناية مركز األأمل الطبي  -الطابق الثالث � -شقة رقم٣١ :
�ص.ب ١٣١٨ :ر.ب١١٧ :
هاتف رقم٩٣٣٠٧٢٨٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حمد بن عبداللـه احلمادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س ال�صيف للخدمات �ش.م.م
يعلن علي بن حمد بن عبداللـه احلمادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شم�س ال�صيف للخدمات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠١٧٦٢وللم�صفي وحـده حـق
متثي ـ ــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا أألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٤٩١ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٩٢٧٥٨٨٣٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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املكتب اإلإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلديدي للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلـن املكتب اإلإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة احلديدي للم�شاريع
التجارية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،1252507عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �سيف بن �سامل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة النبع ال�صافـي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن �سيف بن �سامل اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة النبع ال�صافـي املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1094255ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �شام�س بن �سليم املفرجي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �ضواحي اخل�شبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �شام�س بن �سليم املفرجي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �ضواحي اخل�شبة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1144880ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب ال�شرق األأو�سط لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عارف وقي�س للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب ال�شرق األأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عارف وقي�س للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1158556ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء للخدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة
ال�صحراء للخدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1352911
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن حممد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يا�سر العي�سائي و�شركائه للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن نا�صر بن حممد اليافعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة يا�سر العي�سائي و�شركائه
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1347009ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمود الثابت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن نا�صر بن حممد اليافعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العمود الثابت للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1128194ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
وحيدة بنت الحق بن �سعيد ال�سي�سانية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة وحيدة بنت الحق بن �سعيد ال�سي�ساين و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن وحيدة بنت الحق بن �سعيد ال�سي�سانية ب�صفـتــها امل�صفية ل�شركـة وحيدة بنت الحق بن
�سعيد ال�سي�ساين و�شريكتها للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1128968ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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مرت�ضى بن ح�سن بن علي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال عمان للتربيد �ش.م.م
يعلـن مرت�ضى بن ح�سن بن علي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شمال عمان للتربيد �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1098713ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجال ألأنظمة املعلومات �ش.م.م
يعلـن مرت�ضى بن ح�سن بن علي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املجال ألأنظمة املعلومات �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1650890ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�صطفى بن ح�سن بن علي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريكو للت�سويق املحدودة �ش.م.م
يعلـن م�صطفى بن ح�سن بن علي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فريكو للت�سويق املحدودة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1061917ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
في�صل بن مرت�ضى بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صاللة لألأعمال الدولية �ش.م.م
يعلـن في�صل بن مرت�ضى بن ح�سن اللواتي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �صاللة لألأعمال
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1289258ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن عبدالهادي بن جمرن الفهد النعيمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لينجو للرتجمة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن علي بن عبدالهادي بن جمرن الفهد النعيمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة لينجو
للرتجمة واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1359424
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز الطبي املتطور �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن عامر بن �سيف ال�شبيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املركز الطبي املتطور
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1317511ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خليفة بن حمد بن زهران احلامتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي الدريز التجارية  -ت�ضامنية
يعلـن خليفة بن حمد بن زهران احلامتي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بوادي الدريز التجارية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،7060971ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جمعة بن ر�ضا بن جمعة �آل �صالح
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة األأعمال الدولية للبناء والت�سويق واخلدمات �ش.م.م
يعلـن جمعة بن ر�ضا بن جمعة �آل �صالح ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة األأعمال الدولية للبناء
والت�سويق واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1199004
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-276-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1466

عمر بن م�سعود بن عبداللـه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول وادي عندام للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عمر بن م�سعود بن عبداللـه البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سهول وادي عندام
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1118226ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن خالد بن علي العوائد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة فاحتة اخلري ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن خالد بن علي العوائد ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فاحتة اخلري ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1101410
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مـــور �ستيفــــنز
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شاهري الوطنية للخدمات املالية �ش.م.ع.ع
يعلـن م ــور �ستيف ــنز ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة امل�شاهري الوطنية للخدمات املالية �ش.م.ع.ع،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1566601ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن نا�صر بن �سعيد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شم�س امل�شعة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن نا�صر بن �سعيد املحروقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�شم�س امل�شعة للتجارة
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1178594ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أ�سعد بن يحيى بن �سامل األأغربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو نزار األأغربي �ش.م.م
يعلـن �أ�سعد بن يحيى بن �سامل األأغربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبو نزار األأغربي �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1073695ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن حممد بن مرهون املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العامل الثمني �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن حممد بن مرهون املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العامل الثمني �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1336739ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�صابر بن �صالح بن �سيف اليحيائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سر املهنة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �صابر بن �صالح بن �سيف اليحيائي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سر املهنة للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1394752ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمر بن حممد بن �سعيد النهدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تركي العاملية  -ت�ضامنية
يعلـن عمر بن حممد بن �سعيد النهدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة تركي العاملية  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1273804ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دنيا ال�شرق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة دنيا ال�شرق للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2157039ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارات للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العمارات للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2103060ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط األأمل ال�سريع للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة خط األأمل ال�سريع
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234532ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضباب هيماء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �ضباب هيماء للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1215485ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن م�سلم بن ن�صيب اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأبراج الثالثية العاملية �ش.م.م
يعلـن حممد بن م�سلم بن ن�صيب اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة األأبراج الثالثية العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1238402ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن حممد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بن خ�ضر املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن نا�صر بن حممد اليافعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بن خ�ضر املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2202646ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عبيد بن حي الكعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنمة العراق احلديثة �ش.م.م
يعلـن حممد بن عبيد بن حي الكعبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جنمة العراق احلديثة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1143018ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النخبة لل�ضيافة �ش.م.م
يعلـن مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة النخبة لل�ضيافة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1078582ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سليمان بن �أحمد بن �سعود الكندي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرهم الوطنية  -تو�صية
يعلـن �سليمان بن �أحمد بن �سعود الكندي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الدرهم الوطنية -
تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1109969ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرهم للتقنية  -تو�صية
يعلـن �سليمان بن �أحمد بن �سعود الكندي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الدرهم للتقنية  -تو�صية،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1169309ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن �سعيد احلو�سني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن �سعيد بن �سيف احلو�سني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سيف بن �سعيد احلو�سني
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،8022445
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سيف بن را�شد الكيومي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة روائع احلالنيات احلديثة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سيف بن را�شد الكيومي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة روائع احلالنيات احلديثة
للمقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1147464ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سليم بن �سعيد الكندي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالك نزوى �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سليم بن �سعيد الكندي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مالك نزوى �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1051226ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ميالد املجد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�س ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ميالد املجد للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1049318ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداحلكيم بن حممد بن �سعيد باخمالف
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمانية للريادة �ش.م.م
يعلـن عبداحلكيم بن حممد بن �سعيد باخمالف ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العمانية للريادة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1147697ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عامر بن حمد بن عبداللـه ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إطالل منح للتجارة �ش.م.م
يعلـن عامر بن حمد بن عبداللـه ال�سليماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إطالل منح للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1002371ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمود بن حممد بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر ودام للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمود بن حممد بن علي البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بحر ودام للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1554301ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن عبداللـه املخيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نزل �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن علي بن عبداللـه املخيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع نزل �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1020227ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن خلف بن حممد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الباطنة املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلـن علي بن خلف بن حممد اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة روائع الباطنة املميزة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1200683ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �أحمد بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة جمز �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �أحمد بن حممد البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة وردة جمز �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1066135ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن حمدان بن ح�سن العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيان ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن علي بن حمدان بن ح�سن العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عيان ال�شاملة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1371305ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سهيل بن حممد بن را�شد العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأمل الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سهيل بن حممد بن را�شد العرميي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة األأمل الع�صرية للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،4088980ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلج الكلهي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن زاهر بن حارث بن حممد ال�سعدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فلج الكلهي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1140101ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حممد بن �سهيل م�سن
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعلة خلدمات النفط والغاز  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن حممد بن �سهيل م�سن ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�شعلة خلدمات النفط
والغاز  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1068443ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عامر بن حممد بن �سامل امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العطا�س الدولية و�شركائه للتجارة �ش.م.م
يعلـن عامر بن حممد بن �سامل امل�شيخي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العطا�س الدولية و�شركائه
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1322747ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد العدوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفوق لالن�شاءات اجلديدة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد العدوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التفوق لالن�شاءات
اجلديدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1121554ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأهداف حلقول النفط والتجهيزات �ش.م.م
يعلـن حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة األأهداف حلقول
النفط والتجهيزات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1121654
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مدين بن عو�ض بن فهد ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العدب للتجارة  -تو�صية
يعلـن مدين بن عو�ض بن فهد ال�شنفري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العدب للتجارة  -تو�صية،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2167751ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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